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Брошуру підготовлено з метою поліпшити доступність
громадян до судів, підвищити їх обізнаність та сприяти розумінню
громадськістю вітчизняної судової системи.

У книзі дається як загальна характеристика українського
судочинства, міститься інформація про структуру та принципи
побудови вітчизняної судової системи, так і роз‘яснюються
положення щодо порядку звернення до судів відповідно до норм
Цивільного процесуального кодексу України, особливостей
звернення до судів і розгляду справ за нормами Кодексу
адміністративного судочинства України, прав осіб тощо.

Для більш зручного оволодіння знаннями про вітчизняне
судочинство, правила звернення до судів особами, які не є
фахівцями–практиками у сфері судового захисту прав та інтересів,
матеріал у брошурі викладений у формі питань(відповідей та схем.

Видання розраховане на представників сільських рад, вчителів
права місцевих шкіл, громадян, які звертаються до судів для
вирішення власних питань та спорів, широке коло інших читачів,
яким є цікавою тема порядку розгляду справ у судах та прав осіб у
судовому процесі.

Крім відповідей на запитання, що цікавлять, у книзі можна
знайти зразки документів і контактну інформацію судів Рівненщини
та України, посилання на корисні Інтернет ресурси. Читач також
має можливість дізнатись про літературу, яку варто прочитати, щоб
поглибити свої знання про вітчизняне судочинство.

Автори брошури:
Сергій Затинний – адвокат, експерт з питань практичного

судочинства Рівненської обласної громадської організації
„Комітет виборців України”.

Микола Глотов – юрист Рівненської обласної громадської
організації „Комітет виборців України”.

ЦЯ БРОШУРА РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО.
Брошуру підготовлено на основі діючого законодавства

України за станом на 01 лютого 2009 року.

Це видання здійснене за підтримки американського народу
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Погляди авторів, викладені у цьому виданні, необов’язково
відображають думку Агентства США з міжнародного розвитку або
уряду Сполучених Штатів Америки.

Здано до набору 27.02.2009р., підписано до друку 16.03.2009р., папір офсетний, друк офсетний,
наклад 2000 прим., формат 60 х 84 1/16, гарнітура Pragmatiсa. Видання ПП Лапсюк В.А.
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ЗМІСТ
ВСТУП
I. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ІСНУЮЧІ
ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ
Яка структура судової системи України?
Які є процесуальні порядки розгляду і вирішення справ
судами в Україні?
II. ДО ЯКОГО СУДУ ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИСЬ
До якого саме суду в конкретному випадку можна
звернутися у цивільній справі?
До якого саме адміністративного суду в конкретному
випадку можна звернутися за захистом?
III. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПЕРЕД ТИМ ЯК ЙТИ ДО
СУДУ: ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ
Чи обов’язково звертатися до суду за захистом?
Яка загальна послідовність дій при зверненні до суду?
IV. ЧИ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ ЗА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ
Чи повинна особа, яка звертається до суду, платити за те,
щоб суд розглянув її справу?
Чи однакові та які є судові витрати в цивільному та
адміністративному судочинстві?
Хто звільняється від сплати судового збору (державного
мита)?
Коли витрати на інформаційноHтехнічне забезпечення
розгляду цивільних справ не сплачуються?
V. ПРАВИЛА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ
РОЗГЛЯДУ НИМ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Хто має право звернутися до суду загальної юрисдикції в
цивільній справі?
Які особи та в якості кого можуть брати участь у цивільній
справі в суді?
Чи існують строки звернення до суду і, якщо існують, то які
саме?
Хто і що повинен доказувати у суді, беручи участь у
цивільній справі?
Які правила виклику особи до суду?
В яких випадках до суду подається позовна заява, а в яких
– заява?
Як правильно написати позовну заяву?
Як правильно написати заяву про видачу судового наказу?
Як правильно написати заяву в порядку окремого
провадження?
Як правильно подати до суду підготовлені документи?
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Що робить суд після отримання поданої особою позовної
заяви?
Який порядок здійснення судового розгляду цивільної
справи?
Що робити, якщо суд прислав ухвалу про залишення
позову без руху?
Що робити, якщо на вас подали до суду?
Які строки розгляду цивільної справи у суді?
Як та в які строки можна отримати рішення суду по справі?
В які строки та як розглядається справа у суді, коли подано
заяву про видачу судового наказу. Як скасувати судовий
наказ?
Як розглядається справа у суді, якщо заява подана в
порядку окремого провадження?
Які права та обов’язки мають особи, які беруть участь у
цивільній справі, що розглядається судом?
Що таке заочний розгляд справи. Чи може бути
переглянуте заочне рішення?
Що робити, якщо ви не згідні з рішенням, яке прийняв суд
по справі?
Який порядок та строки подання апеляції на рішення суду?
Як правильно написати і подати заяву на апеляційне
оскарження та апеляційну скаргу?
Як правильно написати і подати касаційну скаргу?
Коли та як можна оскаржити рішення суду, якщо подані в
апеляційному і касаційному порядках скарги не принесли
бажаних результатів?
Коли рішення суду по цивільній справі набирає законної
сили?
VI. ПРАВИЛА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ НИМ СПРАВ
Хто має право звернутися до адміністративного суду?
Які особи та в якості кого можуть брати участь у справі в
адміністративному суді?
Чи існують строки звернення до адміністративного суду і,
якщо існують, то які саме?
Хто і що повинен доказувати в адміністративному суді,
беручи участь у справі, що в ньому розглядається?
Які правила виклику особи до адміністративного суду?
В яких випадках до суду подається адміністративний
позов?
Як правильно написати та подати адміністративний позов
до суду?
Який порядок та строки розгляду справи в
адміністративному суді?

35

35

38
39
39
39

40

40

41

42

43
43

44
44

45

47

48
48

48

50

51
52

53

53

54



СУДИ УКРАЇНИ...

5

Для яких категорій справ існують особливості щодо
процедури і строків їх розгляду?
Які права та обов’язки мають особи, які беруть участь у
справі в адміністративному суді?
Що робити, якщо ви не згідні з рішенням, яке прийняв
адміністративний суд по справі?
Який порядок та строки подання апеляції на рішення суду?
Як правильно написати і подати заяву на апеляційне
оскарження та апеляційну скаргу?
Як правильно написати і подати касаційну скаргу?
Коли та як можна оскаржити рішення суду, якщо подані в
апеляційному і касаційному порядках скарги не принесли
бажаних результатів?
Коли рішення суду по адміністративній справі набирає
законної сили?
VII. ЩО РОБИТИ, ЩОБ РІШЕННЯ СУДУ БУЛО
ВИКОНАНЕ?
Які особливості виконання судових рішень у цивільних
справах?
Які особливості виконання рішень адміністративних судів?
VIII. ДОДАТКИ:
– Адреси судів Рівненщини та України
– Корисні ІнтернетHресурси
– Зразки загальнопроцесуальних документів, які
подаються як в порядку норм ЦПК, так і КАС України
– Зразки документів, які подаються в порядку норм ЦПК
України
– Зразки документів, які подаються в порядку норм КАС
України
ВИКОРИСТАНА/РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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ВСТУП

Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його
справи упродовж

розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом...

/ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод/

Наведене положення конвенції щодо права кожного на
справедливий суд є важливою гарантією можливості судового
захисту особами власних прав та інтересів. Проте, громадянам
не завжди вдається на практиці реалізувати надані їм права та
свободи. Насамперед цьому, зокрема, сприяє фактична
відсутність в Україні системи безкоштовної первинної правової
допомоги.

Як свідчить практика роботи центрів права Рівненської
обласної громадської організації „Комітет виборців України”, з
кожним роком кількість громадян, які намагаються відстоювати
власні права та інтереси шляхом звернення до судів, зростає.
Однак, у більшості з них відсутні спеціальні знання, які стосуються
процесуального порядку звернення до судів, розгляду справ,
прав та обов’язків осіб у судовому процесі тощо. Тим більше,
механізми судового захисту, створені державою, як правило є
незрозумілими людям, котрі не є фахівцями у сфері права. При
цьому правопросвітницька робота щодо діяльності судів з боку
держави фактично не проводиться. Як результат, трапляються
випадки, коли через відсутність знань щодо того в якому
процесуальному порядку повинні розглядатись ті чи інші справи
/у судах же бо є кілька процесуальних порядків провадження з
розгляду тих чи інших справ/, громадяни звертаючись з
неправильно сформованими або оформленими процесуальними
документами до суду. Інколи зазначене навіть призводить до
програшу судових процесів.

Найбільш критична дана ситуація є на селі. Так, якщо жителі
міст мають можливість скористатись послугами адвоката,
практикуючого юриста, юриста громадської приймальні, то
жителі сіл здебільшого позбавлені такої можливості. В сільських
населених пунктах України мінімальними знаннями у сфері права
володіють шкільні вчителі правознавства, а щодо окремих питань
– секретарі сільських та селищних рад. Зокрема, до останніх
жителі звертаються найчастіше, адже центром представницької
влади у кожному селі є відповідна рада. Саме до місцевої влади
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звикли звертатись селяни при необхідності відстояти ті чи інші
власні інтереси, вирішити життєво необхідні питання. Проте, ні
вчителі права, ні секретарі названих рад в більшості не володіють
знаннями з правових питань, а тим більше у них відсутні практичні
навики щодо застосування механізмів судового захисту прав та
інтересів. Загальновідомо, що наявні на сьогодні в школах
підручники із правознавства здебільшого містять застарілу
інформацію, що не відповідає сучасним реаліям.

Підготовка цієї брошури зумовлена необхідністю підвищення
правових знань жителів сіл Рівненщини щодо процедур захисту
власних прав та інтересів у судах.

Книга містить загальну характеристику українського
судочинства, інформацію про структуру та принципи побудови
вітчизняного судочинства, в ній даються роз‘яснення положень
щодо порядку звернення до судів відповідно до норм Цивільного
процесуального кодексу України, особливостей звернення до
судів і розгляду справ за нормами Кодексу адміністративного
судочинства України тощо. Оскільки, пересічні громадяни
найбільше стикаються на практиці із практичним застосуванням
двох згаданих Кодексів, то основну увагу автори приділили
роз‘ясненням їх положень.

Автори цієї брошури та весь колектив Рівненського „Комітету
виборців України” сподіваються, що наявна в ній інформація стане
у пригоді громадянам, сприятиме підвищенню обізнаності
українців про механізми судового захисту та їх використання на
практиці, розумінню громадськістю вітчизняної судової системи.

Водночас звертаємо увагу читачів, що так як кожна життєва
ситуація є поHсвоєму індивідуальною, не всі викладені в даній
праці відповіді на питання, які є загальними (такими, що
найчастіше трапляються), дозволять повністю забезпечити
пересічних громадян спеціальними знаннями. В зв’язку із цим,
можуть виникнути випадки неправильного розуміння,
трактування, а в результаті і застосування норм законодавства.
Крім того, для реалізації тих чи інших прав, із практики, можуть
бути необхідними й інші документи, які не у всіх випадках у
брошурі подані як вичерпний перелік. Тому радимо громадянам
у таких випадках все ж звертатися за порадою до фахівців у галузі
права – юристів, адвокатів, а цю брошуру розцінювати, як
першочергове джерело.

Шановні читачі, надіємось, що вміщений у цій брошурі
матеріал стане при нагоді Вам корисним і надасть змогу
ефективніше захищати власні права та законні інтереси.



СУДИ УКРАЇНИ...

8

Також у разі виникнення необхідності для отримання більш
детальної інформації Ви можете звернутись до центрів права
Рівненської обласної громадської організації „Комітет виборців
України”, які працюють у містах Рівному, Дубному та Сарнах за
такими адресами:

Адреса центру права РОГО КВУ в Рівному:
вул. Короленка, 6, 1 поверх, каб. 4H5.
Тел.: (0362) 26H38H47, 26H39H43.
Адреса центру права РОГО КВУ в Дубному:
вул. Грушевського, 112, 2 поверх.
Тел.: (03656) 4H53H87.
Адреса центру права РОГО КВУ в Сарнах:
вул. Суворова, 8.
Тел.: (03655) 2H10H34.

Дні прийому громадян: вівторок та четвер з 10:00 до 17:00.

З повагою,
автори Сергій Затинний і Микола Глотов
колектив РОГО „Комітет виборців України”

Автори цієї книги присвячують її світлій пам‘яті свого
шкільного вчителя історії та права Тимощука Василя
Васильовича.

Скорочення, які використовуються у цій брошурі та є
загальновідомі:

ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України.
КАС України – Кодекс адміністративного судочинства України.
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СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ІСНУЮЧІ
ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ

Суперечки між людьми існували завжди. Їх треба було
вирішувати. Виникало питання про те, хто це робитиме і наскільки
чесно та справедливо. Так з часом з‘явилось право, закони і судді,
які виносили рішення відповідно до законів. Установи, де
здійснюється правосуддя і тепер називаються судами. Так, в
Україні державна влада поділяється на законодавчу, виконавчу
та судову. Зокрема, судова знаходиться „в руках” судів, адже
саме виключно вони здійснюють правосуддя в Україні.
Делегування чи привласнення функцій судів іншими органами або
посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів
поширюється на всі врегульовані законодавчими нормами
відносини, що виникають у державі.

Яка структура судової системи України?
Вітчизняна судова система на даний час ще не до кінця

сформована, так як і нині триває процес її розбудови. Однак, її
фундаментальні засади на сьогоднішній день вже закладені.
Зокрема, передбачено, що судочинство в Україні здійснюється
Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
Отже, первинним елементом судової системи в Україні є суд, тобто
орган держави, який здійснює правосуддя, розглядаючи цивільні,
кримінальні, адміністративні та інші справи на підставах чинного
законодавства відповідно до встановлених процесуальних правил
розгляду. Не торкаючись діяльності Конституційного Суду,
зупинимось на діяльності судів загальної юрисдикції. До них
відносяться: найвищий судовий орган (Верховний Суд України),
вищі спеціалізовані суди, апеляційні та місцеві суди. В основу їх
створення та функціонування покладено два ключові принципи:
територіальність та спеціалізація. У першому випадку мова йде про
те, що суди створюються в межах певного територіального поділу з
поширенням повноважень на відповідну територію. Наприклад,
повноваження з розгляду і вирішення справ Рівненського міського
суду поширюються на територію міста Рівне, а апеляційного суду
Рівненської області на територію відповідної області. Принцип
територіальності призначений для того, щоб громадяни,
проживаючі на певній території, були забезпечені можливістю
доступу до суду без значних перешкоду у відстані. Щодо принципу
спеціалізації, то в Україні створені спеціалізовані господарські та
адміністративні суди, які розглядають певні категорії справ.
Наприклад, Господарський суд Рівненської області, або Рівненський
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окружний адміністративний суд. Якщо говорити про адміністративні
суди, то такими судами при розгляді певних категорій справ
адміністративного судочинства також є і місцеві загальні суди,
зокрема Рівненський міський суд, і Костопільський районний суд та
інші суди, які діють як міські та районні (міськрайонні) суди на
Рівненщині. Тобто, справу адміністративного судочинства може,
наприклад, розглядати Рівненський районний суд як
адміністративний суд. Разом із тим такий суд, не як
адміністративний, розглядає кримінальні та цивільні справи. Що ж
до створених окружних адміністративних судів, таких як Рівненський,
то вони розглядають лише справи адміністративного судочинства,
а кримінальні та цивільні справи розглядати не можуть.

Слід зазначити, що в системі загальних судів функціонують
військові суди, які здійснюють правосуддя у Збройних Силах України.
Проте, детальні розповідати про діяльність військових судів у цій
брошурі ми не будемо.

Для отримання більшого розуміння про вітчизняну судову
систему нижченаведені: схемаHтаблиця загального вигляду
вітчизняної судової системи; схема загальних судів загальної
юрисдикції, які розглядають справи жителів Рівненської області;
схема спеціальних адміністративних судів загальної юрисдикції, які
розглядають справи жителів Рівненщини.

Схема6таблиця “Як виглядає судова система України”
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Схема „Загальні суди загальної юрисдикції,
які розглядають справи жителів Рівненщини”

Схема „Спеціалізовані адміністративні суди,
які розглядають справи жителів Рівненщини”
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Які є процесуальні порядки розгляду і вирішення справ
судами в Україні?

В Україні немає якогось одного порядку, що передбачав би
єдину для всіх категорій справ (цивільних, господарських,
кримінальних тощо) і всіх судів єдину процедуру, відповідно до
якої здійснюється розгляд і вирішення справ. Тому в нашій
державі діють різні процесуальні порядки розгляду і вирішення
судами справ, які мають свої особливості. При цьому такі
порядки, які регулюють ті чи інші процедури здійснення
судочинства регулюються не одним єдиним, а різними законами
(кодексами). В цій брошурі детально розглянуто цивільний
процес та адміністративне судочинство, адже в Україні саме у
відповідних процесуальних порядках найчастіше здійснюється
вирішення судами справ, з якими звертаються громадяни. В
нижченаведеній таблиці перераховані ті процесуальні судові
порядки, що діють в Україні та зазначені закони (кодекси), які й
передбачають відповідні процедури розгляду справ.

Таблиця „Процесуальні судові порядки в Україні та норми,
якими вони регулюються
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ДО ЯКОГО СУДУ ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИСЬ?

На практиці часто виникає ситуація, коли громадяни не
знають, до якого саме суду та в якому процесуальному порядку
буде правильним звернутись, щоб належним чином захистити
свої права.

Слід зауважити, що відповідно до визначеного нормами ЦПК
України процесуального порядку суди розглядають справи не
лише, які виникають з цивільних питань (майнових і особистих
немайнових відносин), але й справи про захист порушених,
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що
виникають із житлових, земельних, сімейних, трудових відносин,
а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких
справ проводиться за правилами іншого судочинства. Тобто,
мається на увазі в першу чергу кримінального, адміністративного
та конституційного судочинства.

Щодо процесуального порядку розгляду справ
адміністративними судами (адміністративне судочинство), то він
визначений нормами КАС України. Так, з метою судового захисту
прав і свобод громадян у сфері взаємовідносин із органами
виконавчої влади і місцевого самоврядування в Україні було
створено систему адміністративних судів.

КАС України передбачено, що адміністративні суди
розглядають справи за спорами фізичних чи юридичних осіб із
суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень
(нормативноHправових актів чи правових актів індивідуальної дії),
дій чи бездіяльності. Наприклад, якщо громадянину не було
надано органом влади чи місцевого самоврядування або їх
посадовою особою відповіді на подане звернення в передбачені
законодавством строки, то така особа може оскаржити
бездіяльність відповідних органів чи посадових осіб до суду в
порядку адміністративного судочинства. Також відповідні суди
розглядають справи з приводу прийняття громадян на публічну
службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Публічна
служба – це діяльність на державних політичних посадах
(наприклад, на посадах міністра, голови обласної чи районної
державної адміністрації тощо), професійна діяльність суддів,
прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова)
служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в
органах влади Автономної республіки Крим, органах місцевого
самоврядування. Таким чином, у разі, якщо особу звільнено з
посади прокурора або з посади керівника того чи іншого
управління міської ради, то оскаржити таке звільнення вона може



СУДИ УКРАЇНИ...

14

саме до адміністративного суду.
Зазначені суди в порядку адміністративного судочинства

уповноважені розглядати справи щодо відносин, пов’язаних з
виборчим процесом чи процесом референдуму. Наприклад, якщо
особа виявила, що її не включено до списку виборців, хоча на це
вона має право, і вона бажає все ж взяти участь у голосуванні під
час проведення виборів, то в такому випадку їй необхідно
звернутись до суду з вимогою щодо включення її за місцем
фактичного проживання до відповідного списку виборців. Крім
іншого, в порядку адміністративного судочинства суди
здійснюють розгляд справ щодо спорів, які виникають між
суб’єктами владних повноважень (органами державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадовими особами) з приводу
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі
делегованих повноважень, спори, які виникають з приводу
укладання та виконання адміністративних договорів. Наприклад,
така ситуація може мати місце при виникненні спору між
податковим органом і особою, яка сплачує податки, якщо між
ними існує укладений договір щодо розстрочення чи
відстрочення часу виконання податкового зобов’язання
платником податку.

Крім того, в порядку адміністративного судочинства
розглядаються справи за зверненням суб’єкта владних
повноважень (органу влади чи місцевого самоврядування, їх
посадових осіб) у випадках, встановлених законом. До таких
випадків віднесені справи: про тимчасову заборону (зупинення)
окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян; про
примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян; про
примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з
України; про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання
(збори, мітинги, походи, демонстрації тощо); в інших випадках,
встановлених законом. Іншими випадками, наприклад, можуть
бути справи про виселення зі службового житла або самовільно
заселених будинків чи приміщень, що знаходяться у віданні
адміністративного органу (наприклад, у віданні районної
державної адміністрації) тощо.

Водночас, адміністративні суди не розглядають публічноH
правові справи, що віднесені до компетенції Конституційного
Суду України, які належить вирішувати в порядку кримінального
судочинства, а також щодо накладення адміністративних
стягнень та щодо відносин, які відповідно до закону, статуту
(положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої
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діяльності або виключної компетенції. Так, адміністративні суди
не можуть розглядати справи щодо визнання неконституційними
законів чи надавати їх тлумачення, адже такі повноваження надані
лише Конституційному Суду України. Крім того, відповідні суди
не розглядають справи щодо притягнення осіб до
відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень
та злочинів.

До якого саме суду в конкретному випадку можна
звернутися у цивільній справі?

Приймаючи рішення, до якого саме суду в конкретному
життєвому випадку щодо вирішення цивільної справи потрібно
звернутись, особа повинна враховувати такі правила.

Так, особа може:
а) звертатися до суду за місцезнаходженням відповідача,

зокрема подавати:
– позови до фізичної особи в суд за місцем її проживання;
– позови до юридичних осіб (підприємств, установ,

організацій) в суд за їхнім місцезнаходженням;
б) вибирати в нижченаведених межах суд до якого їй

звернутися, зокрема позови:
– про стягнення аліментів, про визнання батьківства

відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин
можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача;

– про розірвання шлюбу також у разі, якщо на утриманні особи
є малолітні або неповнолітні діти або якщо вона не може за станом
здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання
відповідача, можуть пред’являтися за місцем проживання
позивача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися
за місцем проживання будьHкого з них;

– про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, чи шкоди,
завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред’являтися також
за місцем проживання позивача чи за місцем завдання шкоди;

– пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання,
досудового слідства, прокуратури або суду можуть пред’являтися
також за місцем проживання позивача;

– про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за
місцем проживання споживача або за місцем заподіяння шкоди
чи виконання договору;

– що виникають з діяльності філії або представництва
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юридичної особи можуть пред’являтися також за їх
місцезнаходженням;

– які виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання
або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному
місці, можуть пред’являтися також за місцем виконання таких
договорів;

– до відповідача, місце проживання якого невідоме,
пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за
місцем його перебування або за останнім відомим місцем
проживання відповідача чи постійного його заняття (роботи);

в) письмово домовитися з іншою стороною про територіальну
підсудність справи, крім справ, для яких встановлена виключна
підсудність. Тобто, сторони мають право укласти окрему
письмову угоду про підсудність або ж включити такі умови в
конкретному цивільноHправовому договорі, наприклад купівліH
продажу, поставки тощо. В останньому, зокрема, мається на увазі
в договорі вказати на суд до якого сторона договору в разі
виникнення спору може звернутися;

г) звернутись тільки до певного суду, а саме:
– за місцезнаходженням майна або основної його частини

пред’являти позови, що виникають з приводу нерухомого майна;
– пред’являти позови про виключення майна з опису за

місцезнаходженням цього майна або основної його частини;
– пред’являти за місцезнаходженням спадкового майна або

основної його частини позови кредиторів спадкодавця, що
подаються до прийняття спадщини спадкоємцями;

– пред’являються за місцезнаходженням перевізника позови
до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів,
пасажирів, багажу, пошти;

д) в разі, якщо існує кілька вимог, пов’язаних між собою:
– пред’являти за місцем проживання або місцезнаходженням

одного з відповідачів за вибором позивача позови до кількох
відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях;

– пред’являти в суд за місцем розгляду первісного позову
зустрічний позов незалежно від його підсудності.
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До якого саме адміністративного суду в конкретному
випадку можна звернутися за захистом?

Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи
службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються
і вирішуються місцевим загальним судом або окружним
адміністративним судом за вибором позивача.

Слід зазначити, що адміністративні справи вирішуються
адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.

Разом з тим адміністративні справи з приводу оскарження
правових актів індивідуальної дії, а також дії чи бездіяльності
суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів
конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за
місцем проживання (перебування, знаходження) позивача.

Існують також певні особливості щодо оскарження
розпоряджень і указів Президента України, постанов Кабінету
Міністрів України, наказів міністерства тощо. Однак, зазначеним
особливостям розгляду таких справ приділяти уваги ми не
будемо.
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ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЙТИ ДО
СУДУ: ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ

Чи обов’язково звертатися до суду за захистом?
Якщо Ваші права, свободи чи законні інтереси порушено або

порушуються, створюються будьHякі інші перешкоди щодо їх
реалізації, то в такому випадку Ви можете скористатися
способами досудового врегулювання існуючої ситуації або ж
безпосередньо звернутися до суду за їх захистом. В першому
випадку можна спробувати направити лист з проханням
припинити чи усунути порушення (наприклад, написати досудову
пропозицію в якій попросити порушника права припинити
порушення чи усунути його наслідки добровільно). В разі ж
відмови такого порушника добровільно припинити незаконні дії
або відсутності його реакції на досудову пропозицію протягом
розумного строку (наприклад, такий строк може бути приблизно
в межах 30H45 днів з моменту отримання порушником такої
досудової пропозиції) Ви можете звернутися до суду. Водночас,
не використовуючи методів досудового врегулювання існуючого
конфлікту, Ви при бажанні можете відразу звернутися до суду за
захистом права, свободи чи законного інтересу, які порушено або
порушуються.

Яка загальна послідовність дій при зверненні до суду?
Право на судовий захист є лише правом, яке надано кожному

із нас законом. Проте, маючи лише право і не знаючи, як його
правильно і ефективно реалізувати, не кожна особа зможе на
практиці відстояти власну правоту в суді. Тож з метою
ефективного судового захисту прав та законних інтересів, при
зверненні до суду рекомендуємо притримуватись наступної
послідовності дій, а саме визначити:

1) яке з прав, свобод чи який інтерес особи та яким чином
порушені або порушуються;

2) якими нормами закону передбачена наявність відповідних
прав, свобод чи інтересів, котрі порушуються або порушені;

3) чи можна наявні порушення прав усунути будьHяким іншим
законним способом крім як звернення до суду (наприклад,
шляхом звернення до органів прокуратури тощо);

4) які норми законів передбачають захист відповідних
порушених прав, свобод чи інтересів;

5) хто являється порушником (мається на увазі те, кого ж саме
в судовому порядку необхідно зобов’язати припинити порушення
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та відшкодувати завдані ним збитки тощо). Цей пункт не
стосується випадків звернення до суду із заявою в порядку
окремого провадження;

6) до якого конкретно суду і в якому саме порядку (відповідно
до норм ЦПК чи КАС України) правильним буде звернутись за
захистом відповідного права;

7) якими доказами ви зможете підтвердити наявність
порушення права та вину певного органу чи особи у тому, що
відповідне порушення права, свободи або інтересу має (мало)
місце;

8) які конкретні вимоги слід сформувати, звертаючись до суду,
щоб досягти бажаних результатів на сам кінець.
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ЧИ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ ЗА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ?

Чи повинна особа, яка звертається до суду платити за те,
щоб суд розглянув її справу?

Розгляд справи особи судом здійснюється безоплатно.
Однак, при поданні до суду заяви, скарги, позовної заяви,

адміністративного позову, апеляційної чи касаційної скарги особа,
яка звертається до суду, здебільшого несе судові витрати. Також,
у ході розгляду справи у суді особа може нести певні витрати.

Чи однакові та які є судові витрати в цивільному та
адміністративному судочинстві?

Певна подібність у підходах щодо питання судових витрат у
цивільному та адміністративному судочинстві існує, однак є й певна
між ними відмінність /нижче наведена порівняльна таблиця щодо
судових витрат у цивільному процесі та адміністративному
судочинстві/.
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Хто звільняється від сплати судового збору (державного
мита)?

Від сплати державного мита звільняються:
– позивачі – робітники та службовці – за позовами про

стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають
з трудових правовідносин; члени колективних
сільськогосподарських підприємств, працівники фермерських
господарств – за позовами до колективних
сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських)
господарств про оплату праці та за іншими вимогами,
пов’язаними з трудовою діяльністю;

– позивачі – за позовами, що випливають з авторського права,
а також з права на відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти
рослин та раціоналізаторські пропозиції;

– громадяни – з апеляційних скарг і скарг на рішення, що
набрали законної сили, у справах про розірвання шлюбу;

– позивачі – за позовами про відшкодування збитків,
заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також
смертю годувальника;

– позивачі – за позовами про стягнення аліментів;
– сторони – із спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків,

заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним
притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним
застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним
накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи
виправних робіт, а також пов’язаних з виплатою грошової
компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його
вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону
України „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”;

– позивачі – за позовами про відшкодування матеріальних
збитків, завданих злочином;

– громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– громадяни, віднесені до категорії 3 та 4 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають
до відселення чи самостійного переселення або постійно
працюють на території зон відчуження;

– інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів),
які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у
встановленому порядку особи;

– інваліди I та II груп.
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Коли витрати на інформаційно�технічне забезпечення
розгляду цивільних справ не сплачуються?

Відповідно до частини 4 статті 81 ЦПК України не підлягають
оплаті витрати на інформаційноHтехнічне забезпечення у справах
про:

– обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи;

– надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
– надання особі психіатричної допомоги в примусовому

порядку;
– обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного

закладу;
– відшкодування шкоди, завданої особі незаконними

рішеннями, діями або бездіяльністю органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури або суду.

РОЗМІРИ СТАВОК СУДОВОГО ЗБОРУ
/ДЕРЖАВНОГО МИТА/

Ставки судового збору (державного мита) із заяв і скарг,
що подаються до суду загальної юрисдикції у цивільній
справі встановлюються в таких розмірах:

а) із позовних заяв – 1 відсоток ціни позову, але не менше 3
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) із позовних заяв про розірвання шлюбу – 0,5
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; із позовних заяв
про розірвання повторного шлюбу – 1 неоподатковуваний
мінімум доходів громадян; у разі поділу майна при розірванні
шлюбу мито визначається відповідно до ціни позову;

в) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами,
визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи
недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або
з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше
трьох років – 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

г) із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму
житлових приміщень, про продовження строку прийняття
спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних
заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці)
– 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

д) із заяв у справах окремого провадження – 0,5
неоподатковуваного неоподатковуваного мінімуму доходів
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громадян;
е) із позовних заяв з переддоговірних спорів – 0,5

неоподатковуваного неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян;

є) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності:
H із позовних заяв немайнового характеру – 1

неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
H із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової)

шкоди з ціною позову до 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян – 1 відсоток ціни позову, але не менше1
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

H із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди з ціною позову від 100 до 10 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян – 5 відсотків ціни позову;

H із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди з ціною позову понад 10 000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян – 10 відсотків ціни позову;

ж) із апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення,
що набрали законної сили – з 50 відсотків ставки, що підлягає
сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з
майнових спорів – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з
оспорюваної суми;

з) за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали
та іншої постанови суду – 0,03 неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян за кожний аркуш копії

и) із позовних заяв щодо захисту прав громадян на земельну
частку (пай) і майновий пай – 0,1 відсотка ціни позову.

На сьогодні один неоподатковуваний мінімум доходів
громадян = 17 гривень.

Ставки судового збору (державного мита) із заяв і скарг,
що подаються до суду адміністративного встановлюються
в таких розмірах:

а) із адміністративних позовів немайнового характеру – 3 грн.
40 коп.;

б) із адміністративних позовів майнового характеру про
стягнення грошових коштів становить – 1 відсоток від розміру
таких вимог, але не більше 1700 гривень;

в) із апеляційних та касаційних скарг – 50 відсотків ставки, що
підлягає сплаті при поданні адміністративного позову, а з
майнових спорів – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи із
оспорюваної суми.
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РОЗМІРИ ВСТАНОВЛЕНИХ ВИТРАТ З
ІНФОРМАЦІЙНО�ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗГЛЯДОМ
ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Враховуючи категорії справ, встановлюються такі витрати з
інформаційноHтехнічного забезпечення судових процесів,
пов’язаних з розглядом цивільних справ:

1) справа позовного провадження з розгляду спору майнового
характеру – 30 гривень;

справа з розгляду позовної заяви:
– про розірвання шлюбу – 7,5 гривень;
– про розірвання шлюбу з особою, визнаною у встановленому

порядку безвісно відсутньою або недієздатною внаслідок
душевної хвороби чи недоумства, або з особою, засудженою до
позбавлення волі на строк не менше ніж три роки – 3 гривні;

– що випливають із сімейних правовідносин – 7,5 гривень;
– про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи – 1,5 гривень;
– немайнового характеру про захист честі, гідності та ділової

репутації – 15 гривень;
– немайнового характеру (або такої, що не підлягає оцінці), в

тому числі про зміну або розірвання договору найму житлового
приміщення, про продовження строку прийняття спадщини, про
скасування арешту на майно тощо – 7,5 гривень;

– про захист права громадянина на земельну частку (пай) і
майновий пай – 1,5 гривень;

– з переддоговірного спору – 7,5 гривень.
2) справа окремого провадження – 7,5 гривень;
3) справа наказного провадження – 15 гривень;
4) справа про визнання та виконання рішення іноземного суду

в Україні – 15 гривень.
За апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції,

касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду
його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення
апеляційного суду, скаргу у зв’язку з винятковими обставинами
та заяву про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами
у цивільних справах витрати оплачуються в розмірі,
передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду
першої інстанції.

Увага! Витрати з інформаційноHтехнічного забезпечення
судових процесів, пов’язаних з розглядом адміністративних
справ не сплачуються та чинним законодавством непередбачені.



СУДИ УКРАЇНИ...

25

ПРАВИЛА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ
РОЗГЛЯДУ НИМ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Хто має право звернутися до суду загальної юрисдикції
в цивільній справі?

Кожна особа має право в порядку, передбаченому ЦПК
України, звернутися до суду за захистом своїх порушених,
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. При
цьому відмова від права на звернення до суду за захистом є
недійсною. Тобто, жодна особа ні за договором, ні іншим чином
не може бути позбавлена права на звернення до суду.

Слід зауважити, що для захисту прав та законних інтересів
дітей, від їх імені, можуть звертатися до суду їхні батьки, опікуни
та піклувальники.

Крім того, правом на звернення до суду на захист інтересів
держави і громадян наділені прокурор, органи держаної влади й
органи місцевого самоврядування, Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини, інші особи, коли це прямо
передбачено законом.

Які особи та в якості кого можуть брати участь у цивільній
справі в суді?

У справах позовного провадження особами, які беруть участь
у справі, є сторони (позивач і відповідач), треті особи,
представники сторін та третіх осіб.

У справах наказного та окремого провадження особами, які
беруть участь у справі є, заявники, інші заінтересовані особи, їхні
представники.

Слід зауважити, що у справі також можуть брати участь органи
та особи, яким законом надано право захищати права, свободи
та інтереси інших осіб.

Позивачем є особа, яка звертається до суду за захистом своїх
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи
законних інтересів.

Відповідачем являється особа, яку притягують до відповіді у
зв’язку із заявою позивача про те, що порушуються, не
визнаються або оспорюються права, свободи або законні
інтереси останнього. При цьому відповідач у цивільному процесі
розглядається як пасивна сторона.

Участь у справі в суді можуть брати треті особи. Закон поділяє
третіх осіб на тих, які заявляють самостійні вимоги та тих, які не
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
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Треті особи із самостійними вимогами наділені такими ж
правами, що і позивачі.

Треті ж особи без самостійних вимог можуть вступати і
брати участь у справах на стороні позивача або відповідача. Вступ
відповідних третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, є
можливим у разі, якщо рішення по справі може вплинути на їх
права або обов‘язки.

Наприклад, у справі за позовом громадянин „А” до фірми
„Бета” про відшкодування завданої наїздом на нього
транспортним засобом відповідної фірми шкоди в якості третьої
особи без самостійних вимог на стороні відповідача – фірми
„Бета” – може брати участь громадянин „В”, який керував даним
автомобілем і здійснив наїзд на пішохода „А”. Адже в разі
задоволення позову „А” до фірми „Бета” відповідне підприємство
матиме право через суд стягнути відповідні кошти із свого
працівника „В”. Тож досить вагомою є заінтересованість цього
працівника у результатах відповідної справи.

Особа може брати участь у суді по справі особисто або через
представника. Водночас, маючи представника у суді по справі,
така особа може й особисто брати участь в судових засіданнях
по справі. Представник – це особа, яка наділена
повноваженнями представляти інтереси довірителя в суді.

Представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка
досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну
дієздатність і належно засвідчені повноваження (має довіреність
або інший документ) на здійснення представництва в суді. Проте,
одна й та сама особа не може бути одночасно представником
іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо
предмета спору або беруть участь у справі на другій стороні. При
цьому, довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена
нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель
працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному
лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.
Повноваження адвоката як представника можуть також
посвідчуватись ордером, який виданий відповідним
адвокатським об’єднанням, або ж договором. Важливо
зауважити, що фізична особа може надати повноваження
представникові і за усною заявою, яка заноситься до журналу
судового засідання. Тобто, під час засідання по справі у суді
особа, коли її запитають чи має вона якість заяви або клопотання,
вправі сказати фразу наступного приблизно змісту: „Я, свої
прізвище, ім‘я та по батькові”, заявляю, що у порядку частини 6
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статті 42 ЦПК України надаю повноваження представляти мої
інтереси по цій справі у суді представникові – його прізвище, ім‘я
та по батькові”.

Крім того, права, свободи та інтереси малолітніх осіб (віком
до 14 років), а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді
відповідно їх батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи,
визначені законом. Аналогічно вказані особи можуть захищати
права, свободи та законні інтереси неповнолітніх осіб (віком від
14 до 18 років). Однак законні представники можуть доручати
ведення справи в суді іншим особам (наприклад, адвокату,
юристу тощо).

Відповідно до статті 50 ЦПК України свідком може бути кожна
особа, якій відомі будьHякі обставини, що стосуються справи. При
цьому, свідок зобов’язаний з’явитися до суду у визначений час і
дати правдиві показання про відомі йому обставини.

Крім того, фізична особа має право відмовитися давати
показання щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (чоловік,
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою
встановлено опіку чи піклування, член сім’ї або близький родич
цих осіб).

До участі у справі можуть бути залучені експерт та спеціаліст.

Чи існують строки звернення до суду і, якщо існують, то
які саме?

На сьогодні Цивільним кодексом України встановлена
загальна і спеціальна позовна давність, тобто строк, у межах якого
особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого
цивільного права або інтересу.

Відповідно до статті 257 ЦК України загальна позовна давність
встановлюється тривалістю у три роки. Проте, для окремих видів
вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна
давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною
позовною давністю. Так, згідно з частиною 2 статті 258 ЦК України
позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:

– про стягнення неустойки (штрафу, пені);
– про спростування недостовірної інформації, поміщеної у

засобах масової інформації;
– про переведення на співвласника прав та обов’язків покупця

у разі порушення переважного права купівлі частки у праві
спільної часткової власності;
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– у зв’язку з недоліками проданого товару;
– про розірвання договору дарування;
– у зв’язку з перевезенням вантажу, пошти та про оскарження

дій виконавця заповіту.
Позовна давність у п’ять років застосовується до вимог про

визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом
насильства або обману, а в десять років – застосовується до
вимог про застосування наслідків нікчемного правочину.

Крім Цивільного кодексу України, особливі строки щодо
звернення до суду передбачаються іншими нормативними
актами. Зокрема, статтею 233 Кодексу законів про працю України
визначено, що працівник може звернутися з заявою про
вирішення трудового спору безпосередньо до районного,
районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний
строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про
порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний
строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі
трудової книжки. В той же час визначено, що роботодавець
(власник або уповноважений ним орган) може звернутись до суду
по питанню стягнення з працівника матеріальної шкоди,
заподіяної підприємству, установі чи організації, протягом одного
року з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Разом із тим,
особа (працівник) може звернутись до суду з позовом про
стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будьH
яким строком.

Слід зазначити, що заява про захист цивільного права або
інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від
спливу позовної давності. Позовна давність застосовується
судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення
ним рішення. В разі ж пропуску особою строку звернення до суду
з поважних причин суд, за клопотанням зацікавленої особи, може
поновити такий строк.

Хто і що повинен доказувати у суді, беручи участь у
цивільній справі?

Звертаючись до суду за захистом своїх прав чи законних
інтересів, які порушуються чи оспорюються, особа повинна
довести ті обставини на які вона при цьому посилається. Тобто,
довести те, що вона має певне право чи законний інтерес,
підтвердити, що ці право або інтерес порушені, порушуються чи
оспорюються певними особами тощо. Також, вона повинна
довести незаконність чи протиправність таких порушень. Для
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того, щоб це зробити, потрібно мати докази, які слід своєчасно і
в повному обсязі надати суду. Адже, в разі, якщо цього не буде
зроблено, особа ризикує, що право чи інтерес не будуть захищені
(суд прийме рішення не на її користь).

Слід пам‘ятати принцип змагальності, який передбачає, що
сторони в суді вільні в поданні доказів. При цьому, такі особи
змагаються між собою: хто зі сторін подасть більше переконливих
доказів, які підтверджують його вимоги чи заперечення, у того і
буде більше шансів, що на його користь буде прийнято судом
рішення. В даному випадку суддя виступає в ролі арбітра.
Сторони ж здійснюють діяльність, спрямовану на формування у
судді на основі поданих доказів певної думки по справі.

Доказами є будьHякі фактичні дані, на основі яких особою
підтверджується перед судом наявність або відсутність тих чи
інших обставин, які мають значення для справи, на основі яких
обґрунтовуються вимоги і заперечення сторін.

Дані про ті чи інші обставини справи встановлюються на
підставі: усних чи письмових пояснень, які надають сторони, треті
особи, їх представники, допитані як свідки; показів свідків;
письмових доказів (довідок, листів, документів тощо); речових
доказів (наприклад, звукоH і відеозаписів); висновків експертів.

При захисті власних прав чи інтересів у суді слід пам‘ятати,
що сторони зобов‘язані подати свої докази чи повідомити про
них суд до або під час попереднього судового засідання у справі.
В разі ж подання доказів після проведення попереднього
судового засідання у справі чи після спливу строків, встановлених
особі для їх подання (якщо суд встановив для особи такі строки),
такі докази не приймаються, крім випадку, якщо сторона доведе,
що докази подано несвоєчасно з поважних причин.

Обов‘язок щодо доказування не є безмежним. Зокрема,
існують обставини, які не підлягають доказуванню. Це: 1)
обставини, наявність чи відсутність яких визнається сторонами
та іншими особами, які беруть участь у справі; 2) обставини, які
визнані загальновідомими (наприклад, історичні події, прізвища
керівників держави, назви вулиць тощо); 3) обставини,
встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або
адміністративній справі, що набрало законної сили, не
доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі
особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини; вирок у
кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду
у справі про адміністративне правопорушення обов‘язкові для
суду, що розглядає справу про цивільноHправові наслідки дій
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особи (наприклад, через вчинену крадіжку порушено право
потерпілого на майно), стосовно якої ухвалено вирок або
постанову суду, з питань чи мали місце ці дії та чи вчинені вони
цією особою.

Звертаючись до суд, особа до своєї заяви в якості додатків
надає докази або їх копії. В разі надання копій доказів, у
подальшому суду все ж буде необхідно надати для огляду їх
оригінали.

Якщо особи, які беруть участь у справі, вважають, що подання
певних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні
цих доказів, то вони вправі заявляти клопотання або подавати
заяву про забезпечення доказів.

Способами забезпечення доказів судом є допит свідків,
призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у
тому числі за їх місцезнаходженням.

В загальному в заяві/клопотанні про забезпечення доказів
повинні бути: зазначені ті докази, які необхідно забезпечити;
обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами;
обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів
може стати неможливим або ускладненим; справа, для якої
потрібні ці докази або з якою метою потрібно їх забезпечити. При
цьому, обов‘язкове має бути вказаний спосіб забезпечення
(наприклад, викликати і допитати певну особу як свідка,
витребувати та дослідити матеріали пенсійної справи чи інші
документи, призначити проведення експертизи тощо).

Для виклику свідка особа, яка бере участь у справі та вважає
це за необхідне, подає суді, що розглядає відповідну справу,
заяву. В заяві про виклик свідка зазначає його ім‘я (прізвище, ім‘я
та по батькові), місце проживання (перебування) або місце
роботи, обставини, які він може підтвердити або спростувати.

Належно викликаний свідок, який без поважних причин не
з‘явився в судове засідання або не повідомив про причини
неявки, може бути підданий приводу через органи внутрішніх
справ. Тобто, в разі неявки на виклик суду свідка, позивач або
відповідач, треті особи чи їх представники можуть клопотати, щоб
суд виніс ухвалу про привід свідка. В такому клопотанні варто
зазначити повне ім‘я (прізвище, ім‘я та по батькові), адресу його
місця проживання, навчання чи роботи, а також підстави через
які слід до нього застосувати привід. Як підставу приводу можна
вказати, що відповідну особу було належним чином повідомлено
про необхідність з‘явитись на суд, однак вона проігнорувала і не
прийшла.
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Якщо у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є
складнощі щодо отримання доказів, то вони можуть подати суду
заяву про витребування доказів. У такій заяві зазначається доказ,
який вимагається, підстави, за яких особа вважає, що доказ
знаходиться в іншої особи, обставини, які може підтвердити цей
доказ.

За заявою особи, яка бере участь у справ, суд для з‘ясування
обставин, що мають значення для справи і потребують
спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла,
тощо, призначає експертизу.

Які правила виклику особи до суду?
Виклик осіб у суд здійснюється судовими повістками про

виклик.
Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким

розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу
для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи,
але не пізніш ніж за сім днів до судового засідання. В разі ж
порушення зазначених строків вручення повістки, особа має
право заявляти клопотання суду про перенесення слухання
справи у зв’язку з ненаданням достатнього часу для підготовки
до участі в розгляді справи.

Якщо невідомо про місце проживання (перебування чи
роботи) особи, яку бажаєте викликати до суду в якості
відповідача, а звернення до адресного бюро і органів внутрішніх
справ щодо розшуку відповідної особи не принесли позитивних
результатів, то у такому випадку виклик зазначеного відповідача
здійснюється через оголошення у пресі. З опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи. Однак, таке оголошення
розміщується саме в тій газеті, яка на відповідний рік визначена
як газета для відповідних оголошень. Про опублікування
оголошення повідомляється суд. Зокрема, особа для
підтвердження опублікування може надати суду примірник
відповідної газети та квитанцію про оплату за опублікування
відповідного оголошення.

В яких випадках до суду подається позовна заява, а в яких
– заява?

Цивільні справи у судах можуть розглядатися в порядку:
– позовного провадження, коли подається позовна заява.

Позовне провадження – це провадження, пов’язане з розглядом
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суперечки про матеріальне право. До суду необхідно звертатися
із позовною заявою, коли порушено права, свободи або законні
інтереси і між сторонами виникає суперечка про матеріальне
право (наприклад, право власності на квартиру, право на
заробітну плату тощо);

– наказного провадження, коли подається заява про видачу
судового наказу. Нижчеописаний вичерпний перелік випадків,
коли видається судовий наказ;

– окремого провадження, коли подається заява (наприклад,
про встановлення певного факту, що має юридичне значення...
наприклад, факту проживання на певній території протягом
певного часу).

Як правильно написати позовну заяву?
Відповідно до статті 119 ЦПК України позовна заява подається

в письмовій формі і повинна містити:
– найменування суду, до якого подається заява;
– ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я

представника позивача, якщо позовна заява подається
представником, їх місце проживання або місцезнаходження,
поштовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

– зміст позовних вимог;
– ціну позову щодо вимог майнового характеру;
– виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
– зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину,

наявність підстав для звільнення від доказування та перелік
документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його
представником із зазначенням дати її подання. До позовної заяви
додаються документи, що підтверджують сплату судового збору
та оплату витрат на інформаційноHтехнічне забезпечення
розгляду справи. При цьому, згідно зі статтею 120 ЦПК України
позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх
документів, що додаються до неї, відповідно до кількості
відповідачів і третіх осіб. Проте зазначені правила щодо подання
копій документів не поширюються на позови, що виникають з
трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди,
завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури або суду.
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Як правильно написати заяву про видачу судового
наказу?

Судовий наказ є особливою формою судового рішення про
стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна
за заявою особи, якій належить право такої вимоги.

Відповідно до статті 96 ЦПК України судовий наказ може бути
видано, якщо:

– заявлено вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у
письмовій формі;

– заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не
виплаченої працівникові суми заробітної плати;

– заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення
розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів
боржника.

Проте, судовий наказ може бути видано і в інших випадках,
встановлених законом.

Для того, щоб суд видав судовий наказ, необхідно звернутися
до нього із заявою про видачу судового наказу. При цьому, така
заява подається до суду першої інстанції за загальними
правилами підсудності встановленої ЦПК України.

ЦПК України не передбачає строків звернення до суду із
заявою про видачу судового наказу

Відповідно до статті 98 ЦПК України заява про видачу судового
наказу подається в суд у письмовій формі. В ній повинно бути
зазначено:

– найменування суду, в який подається заява;
– ім’я (найменування) заявника та боржника, а також ім’я

(найменування) представника заявника, якщо заява подається
представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;

– вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
– вартість майна у разі його витребування;
– перелік документів, що додаються до заяви.
Заява підписується заявником або його представником і

подається до суду з її копіями та копіями доданих до неї
документів відповідно до кількості боржників.

Як правильно написати заяву в порядку окремого
провадження?

Окреме провадження – це вид непозовного цивільного
судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про
підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що
мають значення для охорони прав та законних інтересів особи,
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або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи
майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності
неоспорюваних прав.

У порядку окремого провадження суд розглядає справи про:
1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи;

2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
3) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи

оголошення її померлою;
4) усиновлення;
5) встановлення фактів, що мають юридичне значення

(наприклад, родинних відносин між фізичними особами,
проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу тощо);

6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника
та векселі;

7) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну
власність;

8) визнання спадщини відумерлою;
9) надання особі психіатричної допомоги в примусовому

порядку;
10) обов‘язкову госпіталізацію до протитуберкульозного

закладу;
11) розкриття банком інформації, яка містить банківську

таємницю, щодо юридичних і фізичних осіб.
У порядку окремого провадження розглядаються також

справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за
заявою подружжя, яке має дітей (коли є спільна заява), про
поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення
режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи
у випадках, встановлених законом.

На відміну від позовної заяви, у порядку окремого
провадження подається заява. Сторонами у такій справі, які
зазначаються у заяві, є заявник і заінтересована особа. При
цьому, на відміну від позовної заяви, у заяві не ставиться якась
вимога до відповідача (так як відповідач відсутній), а просто
проситься суд встановити той чи інший факт (наприклад, факт
родинних відносин), здійснити інші дії (визнати особу
недієздатною тощо). Вимоги щодо заяв по конкретних вимогах,
які подаються у справах окремого провадження, визначаються
ст.ст. 238, 243, 247, 252, 258, 261, 270, 275, 280, 284, 288
Цивільного процесуального кодексу України.
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Як правильно подати до суду підготовлені документи?
Позовну заяву (заяву) та додані до неї документи особа може

особисто занести і здати до канцелярії суду, яка здійснює прийом
документів від громадян, або ж відіслати по пошті
рекомендованим листом із повідомленням про вручення на
адресу відповідного суду.

Подаючи до суду позов (заяву), слід їх здавати у такій кількості,
щоб, крім оригіналу позову (заяви) та доданих до документів, до
позову (заяви) було додано його копії та копії доданих документів
у кількості, яка відповідає кількості вказаних у позові (заяві) сторін,
не рахуючи при цьому позивача (заявника). В той же час позивачу
(заявнику) рекомендується залишити по одному примірнику
здаваних документів для себе. Причому, здаючи документи до
суду через канцелярію, слід попросити її працівника, щоб на копії
позову (заяви) він проставив відмітку про отримання. Наявність
на вашому примірнику такого документу відповідної відмітки
свідчитиме про те, що ви дійсно такі документи здали. При
направленні документів по пошті підтвердженням їх подання буде
квитанція про надсилання і повідомлення про вручення листа.
Тому, квитанцію та повідомлення про вручення потрібно протягом
часу розгляду справи зберігати.

Що робить суд після отримання поданої особою позовної
заяви?

Позовна заява, зареєстрована в суді, передається судді в
порядку черговості. Після цього суддя, встановивши, що не має
підстав для залишення позовної заяви без руху та підстав для її
повернення, відкриває провадження у справі.

Якщо позов не залишено без руху або після залишення його
без руху були усунуті недоліки, то тоді судом проводиться
попереднє судове засідання для з’ясування можливості
врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення
правильного та швидкого вирішення справи.

Наступним етапом є судовий розгляд.

Який порядок здійснення судового розгляду цивільної
справи?

Судовий розгляд являє собою безперервний процес з
розгляду справи по суті. Тобто, заслуховуються пояснення сторін
по справі, інших осіб, їх представників, досліджуються докази
тощо.

Розгляд цивільної справи судом відсувається у судовому



СУДИ УКРАЇНИ...

36

засіданні, яке проводиться у залі засідань. Проте, через велику
завантаженість вітчизняних судів справами та нестачу таких зал,
на практиці часто роль зал судових засідань виконують кабінети
суддів.

В разі неявки у судове засідання однієї із сторін або будьHкого
з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей,
що їм вручені судові повістки, суд відкладає розгляд справи.

Звертатись до судді (суду) в засіданні потрібно словами „Ваша
честь”. При цьому потрібно стояти.

У разі, якщо суддя або інший учасник процесу задає Вам
запитання чи просто звертається до Вас /Ви звертаєтесь чи
ставите запитання/, то теж потрібно стояти.

Судовий розгляд справи розпочинається з того, що
головуючий у засіданні суддя оголошує про те, яка справа
розглядається. А секретар доповідає судові про те, хто з
викликаних осіб у справі з‘явився в засідання, чи вручено повістки
тим, хто не з‘явився, та повідомляє про причини їх неявки, якщо
вони відомі.

Також суд встановлює особи тих хто з‘явився та перевіряє
повноваження представників. Таке встановлення здійснюється
шляхом огляду паспортів або інших документів, які посвідчують
особи (службових посвідчень тощо) тих, хто з‘явився,
довіреностей тощо представників. Якщо у справі бере участь
перекладач – суд роз‘яснює його права та обов‘язки. Перекладач
приносить присягу.

Із залу судових засідань видаляються свідки.
Головуючий оголошує склад суду, прізвища експерта,

перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання.
Роз‘яснює учасникам процесу їх право заявляти відводи. Потім
суддя, який головує у засіданні, роз‘яснює особам, які беруть
участь у справі, їх права та обов‘язки, після чого з‘ясовує чи мають
особи заяви і клопотання.

В разі заявлення клопотань чи заяв, після заслуховування
щодо них думок інших осіб, суд вирішує задовольняти чи
відхиляти такі заяви/клопотання. Якщо в справі беруть участь
експерт та/або спеціаліст, суд роз’яснює їм їх права та обов’язки.
Експерт складає присягу.

Після проведення вищеописаної процедури відкриття
судового засідання розпочинається розгляд справи по суті.
Зокрема, головуючий суддя доповідає про зміст заявлених вимог
та про визнання сторонами певних обставин під час
попереднього судового засідання. З’ясовує чи підтримує позивач
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свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не
бажають сторони укласти мирову угоду тощо. Якщо відповідач
відсутній, але від нього надійшли письмові заперечення, то
головуючий доповідає про позицію останнього. В разі, якщо
позивач змінює свої вимоги, головуючий пропонує йому їх
викласти письмово. Якщо відповідач визнає позов частково,
головуючий з‘ясовує, в якій саме частині позов визнається.

В разі відмови позивача від позову суд закриває провадження
у справі.

У разі визнання відповідачем позову повністю, суд приймає
рішення про задоволення позову, крім випадку, коли визнання
позову суперечить закону або порушує права, свободи чи
інтереси інших осіб.

Сторони по справі можуть укласти мирову угоду, наслідки
укладення якої їм роз‘яснює суд.

Після доповіді у справі суд надає можливість сторонам та
третім особам, їх представникам надати свої пояснення.
Відповідні пояснення можуть бути як усними, так і викладені
письмово. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
можуть ставити одна одній запитання.

Після заслуховування пояснень, суд встановлює порядок
з‘ясування обставин справи, на які сторони посилаються як на
підстави своїх вимог чи заперечень, та порядок дослідження
доказів, якими вони обґрунтовуються. Розпочинається
дослідження наданих доказів. Зокрема, досліджуються покази
свідків (проводиться допит свідків), письмові та речові докази,
висновки експертів. В разі, якщо суду надавались копії письмові
доказів, то під час дослідження доказів особи надають суду для
ознайомлення оригінали таких доказів. Це робиться з метою, щоб
підтвердити дійсну вірність відомостей, які вказані у копіях /що
вони насправді мають місце/.

Слід пам‘ятати, що свідки допитуються окремо. Свідки, які ще
не дали показань, не можуть перебувати в залі судового засідання
під час розгляду справи. Свідки в суді складають присягу,
порушення якої тягне за собою кримінальну відповідальність.

Після з‘ясування всіх обставин справи та перевірки їх
доказами головуючий надає можливість особам, які беруть участь
у справі, дати додаткові пояснення, які можуть доповнити
матеріали справи.

Після вислуховування додаткових пояснень і вирішення
заявлених при цьому клопотань осіб, які беруть участь у справі,
закінчується з‘ясування обставин справи та перевірки їх
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доказами.
Суд переходить до судових дебатів. Особи, які беруть участь

у справі, виступають у судових дебатах з промовами.
Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з‘ясування

нових обставин, що мають значення до справи, або дослідження
нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до
з‘ясування обставин у справі, після закінчення якого дебати
проводяться у загальному порядку.

Після закінчення судових дебатів суд виходить до нарадчої
кімнати для прийняття рішення. (спеціально обладнаного для
прийняття судових рішень приміщення). На практиці не у всіх
судах є такі приміщення, тому судді або просять всіх учасників
процесу вийти із залу засідань чи їх кабінету (якщо кабінет виконує
роль зали засідань), або ж йдуть до свого кабінету, який виконує
роль нарадчої кімнати.

Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права
перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядав
справу. Складом суду є суддя, який розглядав справу, або ж
колегія суддів (якщо розгляд справи здійснювався колегією).

Після виходу з нарадчої кімнати головуючий суддя проголошує
рішення. Він також роз’яснює його зміст, порядок і строки
оскарження.

Що робити, якщо суд прислав ухвалу про залишення
позову без руху?

В разі, якщо особа подала до суду позовну заяву, яку
оформлено без дотримання встановлених вимог щодо її форми,
до неї не було додано її копій та копій документів відповідно до
кількості відповідачів та третіх осіб, не сплачено судовий збір або
витрат на інформаційноHтехнічне забезпечення розгляду справи,
тоді суддя постановляє ухвалу про залишення позову без руху і
надання особі строку для усунення недоліків. Така ухвала
надсилається позивачу.

В такому випадку Ви можете підготувати заяву про усунення
недоліків у позові. До такої заяви додати необхідні документи чи
їх копії, додати примірники нової редакції позову, який буде
викладений відповідно до вимог щодо форми. Тобто, здійснити
усунення недоліків, про які Вам буде зазначено в ухвалі. При
цьому таку заяву про усунення недоліків у позові потрібно подати
суду до дати, яку вказано у відповідній ухвалі про залишення
позову без руху.

Якщо у встановлений строк Ви усунете вказані в ухвалі
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недоліки, тоді вважатиметься, що позов Ви подали в день
первісного його подання. Якщо ж цього не зробите, то Ваша заява
вважатиметься не поданою і буде повернута.

Що робити, якщо на вас подали до суду?
Якщо позов пред’явили до Вас (тобто, ви є відповідачем у

справі), то до або під час попереднього судового засідання Ви
можете пред’явити зустрічний позов, який є одним із засобів
захисту відповідача проти позовних вимог. Він має форму
звичайної позовної заяви. Так, згідно зі статтею 123 ЦПК України
відповідач має право до або під час попереднього судового
засідання пред’явити зустрічний позов. При цьому, зустрічний
позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом,
якщо обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є
доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин,
або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або коли
задоволення зустрічного позову може виключити повністю чи
частково задоволення первісного позову.

Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об’єднуються в
одне провадження з первісним позовом. Зустрічна позовна
заява, яка подається з додержанням загальних правил
пред’явлення позову, повинна відповідати вимогам звичайної
позовної заяви.

Які строки розгляду цивільної справи у суді?
Питання про відкриття провадження у справі або про відмову

у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти
днів з дня надходження позовної заяви до суду або закінчення
строку, встановленого для усунення недоліків.

Відповідно до статті 129 ЦПК України попереднє судове
засідання повинно бути призначено і проведено протягом одного
місяця з дня відкриття провадження у справі.

Статтею 157 ЦПК України передбачено, що суд розглядає
справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з
дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на
роботі, про стягнення аліментів – одного місяця.

У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням
особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити
розгляд справи, але не більш як на один місяць.

Як та в які строки можна отримати рішення суду по справі?
ЦивільноHпроцесуальний закон не передбачає строк, у який



СУДИ УКРАЇНИ...

40

можна отримати судове рішення. Однак його копію можна
отримати після повного оформлення суддею тексту документа.

Для того, щоб отримати судове рішення, необхідно написати
в суд заяву про отримання судового рішення. В ній зазначається,
як правило, повна назва суду, його адреса, прізвище, ім’я та по
батькові громадянина, який брав участь у справі та просить копію
рішення, номер справи, сторони, суть спору та дату прийняття
рішення, а також зазначається прохання про надання такого
рішення.

Якщо у судовому рішенні, після його отримання, особа
виявила описка чи арифметичні помилки, вона вправі звернутись
до суду із заявою, в якій просити виправити такі описки чи
помилки.

В які строки та як розглядається справа у суді, коли
подано заяву про видачу судового наказу? Як скасувати
судовий наказ?

Згідно зі статтею 102 ЦПК України у разі прийняття судом
заяви стягувача про видачу судового наказу суд у триденний
строк видає наказ по суті заявлених вимог. При цьому, видача
судового наказу проводиться без судового засідання і виклику
стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень. Частиною
другою статті 104 ЦПК України передбачено, що в разі
заперечення проти вимог стягувача боржник має право протягом
десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву про
його скасування.

При цьому, відповідно до статті 106 ЦПК України заява
боржника про скасування судового наказу, що подана в
установлений строк, розглядається судом протягом п’яти днів з
дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін, про
що постановляється ухвала, якою скасовується судовий наказ.

В разі скасування судом судового наказу за заявою боржника,
стягувач має право звернутися до суду із позовною заявою для
розгляду заявлених ним вимог у позовному провадженні. Така
позовна заява подається з додержанням загальних правил щодо
пред’явлення позову.

Як розглядається справа у суді, якщо заява подана в
порядку окремого провадження?

Справи окремого провадження розглядаються судом з
додержанням загальних правил, встановлених у ЦПК України (про
які йшлось вище), за винятком положень щодо змагальності
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(позивач з відповідачем не змагаються, бо останнього як такого
у відповідному процесі не має) та меж судового розгляду.

Справи окремого провадження суд розглядає за участю
заявника і заінтересованих осіб.

Які права та обов’язки мають особи, які беруть участь у
цивільній справі, що розглядається судом?

Відповідно до статті 27 ЦПК України особи, які беруть участь у
справі, мають право: знайомитися з матеріалами справи, робити
з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи,
одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових
засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів,
задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а
також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та
відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої
доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового
розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань
інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з
журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати
письмові зауваження з приводу його неправильності чи
неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання
технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові
зауваження з приводу його неправильності чи неповноти,
оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими
процесуальними правами, встановленими законом.

Крім того, статтею 31 ЦПК України встановлено спеціальні
права для сторін. Так, відповідно до наведеної статті сторони
мають рівні процесуальні права і обов’язки. Позивач має право
протягом усього часу розгляду справи (до виходу суду у нарадчу
кімнату) змінити підставу або предмет позову, збільшити або
зменшити розмір позовних вимог, а також відмовитися від позову
на будьHякій стадії процесу. Відповідач має право визнати позов
повністю або частково протягом усього часу судового розгляду,
пред’явити зустрічний позов.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будьHякій стадії
цивільного процесу. Кожна зі сторін має право вимагати
виконання судового рішення в частині, що стосується цієї
сторони.

Заявник та заінтересовані особи у справах окремого
провадження мають права і обов’язки сторін, за винятками,
встановленими у розділі IV Цивільного процесуального кодексу
України.
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З метою практичної реалізації особами своїх прав на
ознайомлення з матеріалами справ, зняття копій документів,
подання доказів тощо, рекомендується складати і надавати суду
відповідні заяви або клопотання. Наприклад, письмову заяву про
ознайомлення з матеріалами справи. При цьому подання такої
заяви через канцелярію суду чи відповідального за даний напрям
роботи з прийняття документів працівника канцелярії буде
слугувати додатковою гарантією того, що суддя розгляне вашу
заяву і надасть вам можливість ознайомитись зі справою.
Подаючи через канцелярію чи відповідного працівника суду певні
заяви і клопотання рекомендується робити для себе копію
документа, який Ви подаватимете і просити відповідного
працівника, щоб на Вашому примірнику він проставив відмітку про
отримання такого документа (свою посаду, прізвище та ініціали,
вхідний номер, дату отримання, підпис тощо).

Що таке заочний розгляд справи? Чи може бути
переглянуте заочне рішення?

У разі неявки в судове засідання відповідача, який належним
чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про
причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані
неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі
наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого
вирішення справи. У разі участі у справі кількох відповідачів
заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове
засідання всіх відповідачів.

Водночас, у разі зміни позивачем предмета або підстави
позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий
розгляд для повідомлення про це відповідача.

У разі прийняття заочного рішення суд направляє його копію
відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, не пізніше п’яти
днів з дня його проголошення, рекомендованим листом із
повідомленням.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано
протягом десяти днів з дня отримання його копії. Зокрема, заява
про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій
формі.

У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути
зазначено: найменування суду, який ухвалив заочне рішення; ім’я
(найменування) відповідача або його представника, які подають
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заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів
зв’язку; обставини, що свідчать про поважність причин неявки в
судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;
посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої
заперечення проти вимог позивача; клопотання про перегляд
заочного рішення; перелік доданих до заяви матеріалів. Заява
про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає.
До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за
кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до
неї матеріалів. До заяви про перегляд заочного рішення, поданої
представником відповідача, додається довіреність або інший
документ, який підтверджує його повноваження. За подання
заяви про перегляд заочного рішення судовий збір не
сплачується.

Що робити, якщо ви не згідні з рішенням, яке прийняв суд
по справі?

Якщо особа незадоволена рішенням суду першої інстанції і
вбачає, що рішення прийнято з порушенням норм матеріального
та процесуального права, то вона має право оскаржити вказане
рішення в апеляційному порядку.

Який порядок та строки подання апеляції на рішення
суду?

Після проголошення судом першої інстанції рішення, яке
суперечить чинному законодавству (тобто прийнятого із
порушенням норм матеріального та процесуального права),
зацікавленій особі необхідно подати суду першої інстанції заяву
про апеляційне оскарження. Дана заява подається протягом
десяти днів з дня проголошення вище згаданого рішення.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти
днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції
може бути подано протягом п’яти днів з дня проголошення
ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом
десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга,
подані після закінчення строків, встановлених цією статтею,
залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою
особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку,
про що постановляється ухвала. Тобто, якщо особа пропустила
строки апеляційного оскарження, але бажає подати апеляційну
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скаргу, то вона до апеляційної скарги повинна додати заяву про
поновлення строку в якій навести аргументи щодо поважності
причин пропуску строків оскарження.

Як правильно написати і подати заяву на апеляційне
оскарження та апеляційну скаргу?

У заяві про апеляційне оскарження мають бути зазначені:
найменування суду, до якого подається заява; ім’я (найменування)
особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження
та рішення або ухвала, що оскаржуються.

В апеляційній скарзі мають бути зазначені: найменування суду,
до якого подається скарга; ім’я (найменування) особи, яка подає
скаргу, її місце проживання або місцезнаходження; ім’я
(найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання
або місцезнаходження; дата подання заяви про апеляційне
оскарження; в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість
рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають
значення для справи, та (або) неправильність встановлення
обставин, які мають значення для справи, внаслідок
необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх
дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та
(або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом
обставин правовідносин); нові обставини, які підлягають
встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці,
обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої
інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої
інстанції; клопотання особи, яка подала скаргу та перелік документів
та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання
заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк,
встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

До заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
додаються копії заяви, скарги та доданих письмових матеріалів
відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Важливо зауважити, що згідно із ст. 296 ЦПК України заява про
апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються
апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив
оскаржуване судове рішення.

Як правильно написати і подати касаційну скаргу?
Касаційне оскарження рішення суду в цивільній справі є

переглядом рішень судів першої та другої (апеляційної) інстанції
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на дотримання вимог норм матеріального та процесуального
права Верховним Судом України. Тобто, суд касаційної інстанції
перевіряє, чи є законними прийняті вказані рішення судів.
Касаційна скарга розглядається у Верховному Суді України.

Відповідно до статті 323 ЦПК України касаційна скарга може
бути подана протягом двох місяців з дня набрання законної сили
рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

У разі пропущення строку, встановленого частиною першою цієї
статті, з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції
за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.

Статтею 326 ЦПК України передбачено, що касаційна скарга
подається у письмовій формі у якій повинно бути зазначено:
найменування суду, до якого подається скарга; ім’я
(найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або
місцезнаходження; ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у
справі, їх місце проживання або місцезнаходження; рішення
(ухвала), що оскаржується; в чому полягає неправильне
застосування судом норм матеріального права чи порушення
норм процесуального права; клопотання особи, яка подає скаргу
та перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.

При цьому, касаційна скарга подається безпосередньо до суду
касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку
черговості суддіHдоповідачу, який перевіряє її відповідність
вимогам, встановленим положеннями ЦПК України.

Коли та як можна оскаржити рішення суду, якщо подані в
апеляційному і касаційному порядках скарги не принесли
бажаних результатів?

Суд може переглянути своє рішення у зв‘язку із
нововиявленими або винятковими обставинами.

Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що
набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути
переглянуті у зв’язку з нововиявленими обставинами, якими є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, за
відомо неправдиві показання свідка, за відомо неправильний
висновок експерта, за відомо неправильний переклад,
фальшивість документів або речових доказів, що потягли за
собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для
ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають
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перегляду;
4) встановлена Конституційним Судом України

неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо
рішення суду ще не виконане.

Заява про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу
повинна містити: назву суду, якому адресується; ім‘я
(найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи
місцезнаходження; інші особи, які брали участь у справі; дата
ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового
наказу, про перегляд яких подано заяву; нововиявлені обставини,
якими обґрунтовуються вимога про перегляд, і дата їх відкриття
або встановлення; посилання на докази, що підтверджують
наявність нововиявлених обставин. До заяви додаються її копії
відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також
квитанції про сплату судового збору та витрат на інформаційноH
технічне забезпечення розгляду цивільної справи у суді.

Заява про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу
у зв’язку із нововиявленими обставинами може бути подана
сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі,
протягом трьох місяців з дня встановлення обставин, що є
підставою для перегляду. Заява про перегляд рішення, ухвали
суду чи судового наказу у зв’язку із нововиявленими обставинами
подається до суду, який ухвалив рішення, постановив ухвалу бо
видав судовий наказ.

Судові рішення у цивільних справах можуть бути переглянуті
у зв’язку із винятковими обставинами після їх перегляду у
касаційному порядку, якщо вони оскаржені з мотивів:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної
інстанції одного і того самого положення;

2) визнання судового рішення міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що
порушує міжнародні зобов’язання України.

Скарга про перегляд рішення у зв’язку із винятковими
обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня
відкриття виняткових обставин. Форма та зміст такої скарги такі
ж як і встановлені для касаційної скарги. Крім того, до неї повинні
бути додані копі судових рішень, які оскаржуються, квитанції про
сплату судового збору та витрат на інформаційноHтехнічне
забезпечення розгляду цивільної справи у суді. Така скарга
подається до Верховного Суду України.
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Коли рішення суду по цивільній справі набирає законної
сили?

Відповідно до частини 1 статті 223 ЦПК України рішення суду
набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про
апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження
не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне
оскарження, але апеляційна скарга не була подана у
двадцятиденний строк, рішення суду набирає законної сили після
закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після
розгляду справи апеляційним судом. Аналогічно набирає
законної сили й заочне рішення, винесене судом за результатами
розгляду цивільної справи.

Згідно зі статтею 349 ЦПК України рішення і ухвала суду
касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх
оголошення. При цьому, з моменту оголошення рішення або
ухвали судом касаційної інстанції скасовані рішення та ухвали
суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу.
Відповідно до статті 360 ЦПК України ухвалені Верховним Судом
України рішення або постановлені ним ухвали набирають законної
сили з моменту їх проголошення і оскарженню не підлягають.
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ПРАВИЛА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ НИМ СПРАВ

Хто має право звернутися до адміністративного суду?
Кожному гарантується право на звернення за захистом його

прав, свобод та інтересів до незалежного і неупередженого суду.
При цьому кожен має право на участь у розгляді своєї справи в
адміністративному суді будьHякої інстанції. Слід зазначити, що
таким самим правом на судовий захист як і громадяни та
юридичні особи України (підприємства, установи, організації)
користуються іноземці, особи без громадянства та іноземні
юридичні особи.

Які особи та в якості кого можуть брати участь у справі в
адміністративному суді?

При розгляді справ адміністративними судами участь в них
беруть сторони (позивач і відповідач), треті особи, а також
представники сторін та третіх осіб.

Позивачами в адміністративній справі можуть бути
громадяни України, іноземці чи особи без громадянства,
підприємства, установи, організації, суб’єкти владних
повноважень. Фактично позивачем є особа, яке звертається до
суду із позовною заявою.

Відповідачем в адміністративній справі являється як правило
суб’єкт владних повноважень (орган державної влади чи
місцевого самоврядування, їх службова чи посадова особа, інший
суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень). Наприклад, органи Пенсійного фонду України
наділені владним повноваженням здійснювати призначення,
нарахування (перерахування) пенсій громадян.

Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх
об’єднання, юридичні особи, які не є суб’єктами владних
повноважень, можуть бути відповідачами лише за
адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень: 1) про
тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї
діяльності об’єднання громадян; 2) про примусовий розпуск
(ліквідацію) об’єднання громадян; 3) про примусове видворення
іноземця чи особи без громадянства з України; 4) про обмеження
щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи,
демонстрації тощо); 5) в інших випадках, якщо такі встановлені
законом.
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Як і в цивільному судочинстві, в адміністративному теж участь
у справі можуть брати треті особи, які поділяються на тих, що
заявляють самостійні вимоги на предмет спору та тих, які не
заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору, можуть вступити у справу до закінчення судового
розгляду, пред’явивши позов до однієї чи обох сторін. Вони мають
усі процесуальні права і обов’язки позивача. У разі вступу третіх
осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, розгляд
адміністративної справи починається спочатку.

Треті ж особи без самостійних вимог можуть вступати і
брати участь у справах на стороні позивача або відповідача. Їх
участь у справі можлива, якщо рішення у справі може вплинути
на їхні права, свободи, інтереси або обов’язки. Вступити у справу
вони можуть у будьHякий час до закінчення судового розгляду.
Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору, не має наслідком розгляд справи спочатку.

Треті особи можуть бути залучені до участі у справі також за
клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду.

Особа може брати участь у суді по справі особисто або через
свого представника. Представником є особа, якій надано
повноваження представляти інтереси довірителя у суді.
Представником у суді може бути фізична особа, яка досягла
повноліття і не визнана судом недієздатною, а також в окремих
випадках особа до досягнення нею повноліття у спорах з приводу
публічноHправових відносин, у яких вона відповідно до
законодавства може самостійно брати участь (наприклад,
неповнолітня особа як позивач подає позов до суду на відповідача
– учбовий заклад, який відмовив неповнолітньому в прийнятті на
навчання).

Права, свободи та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб,
які не досягли повноліття, а також недієздатних фізичних осіб
захищають у суді їхні законні представники — батьки,
усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені
законом. Навіть при досягненні повноліття права, свободи та
інтереси неповнолітніх осіб, а також непрацездатних фізичних
осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть
захищати в суді їхні законні представники — батьки,
усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені
законом. Як законні представники діють також органи та інші
особи, яким законом надано право захищати права, свободи та
інтереси інших осіб.
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Повноваження представників, які беруть участь в
адміністративному процесі на основі договору, на здійснення
представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю чи
усною заявою довірителя із занесенням її до журналу судового
засідання. Повноваження законних представників
підтверджуються документами, які стверджують займану ними
посаду чи факт родинних, опікунських тощо відносин з особою,
інтереси якої вони представляють.

Довіреність фізичної особи на ведення справи в
адміністративному суді посвідчується нотаріально або
посадовою особою підприємства, установи, організації, в якій
довіритель працює, навчається, перебуває на службі,
стаціонарному лікуванні, чи за рішенням суду або за місцем його
проживання (перебування).

Свідком в адміністративній справі може бути кожна особа,
якій відомі обставини, що належить з’ясувати у справі для
підтвердження позивачем свої вимог чи заперечення вимог
позивача відповідачем.

Крім того, фізична особа має право відмовитися давати
показання щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (чоловік,
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою
встановлено опіку чи піклування, член сім’ї або близький родич
цих осіб).

До участі у справі в суді можуть бути залучені експерт та
спеціаліст.

Чи існують строки звернення до адміністративного суду
і, якщо існують, то які саме?

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав,
свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який,
якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа
дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав,
свобод чи інтересів.

Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та
іншими законами можуть встановлюватися інші строки для
звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено
інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була
дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Пропущення строку звернення до адміністративного суду є
підставою для відмови в задоволенні адміністративного позову
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за умови, якщо на цьому наполягає одна із сторін. Тобто, якщо
жодна із сторін у суді по справі не наполягає на тому, щоб до вимог
позивача було застосовано позовну давність, то її застосувати
суд самостійно з власної ініціативи не має права.

Якщо суд визнає причину пропущення строку звернення до
суду поважною, адміністративна справа розглядається і
вирішується в порядку, встановленому КАС України.

Хто і що повинен доказувати в адміністративному суді,
беручи участь у справі, що в ньому розглядається?

Звертаючись до суду сторони повинні подати докази на
підтвердження обставин, на які вони посилаються, або на
спростування обставин, про які стверджує інша сторона.

В адміністративному судочинстві існує виняток. Зокрема, існує
презумпція винуватості органів влади чи місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб, інших суб’єктів
при здійсненні ними владних повноважень. Вона полягає у тому,
що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій
чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо
доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності
покладається на відповідача, якщо він заперечує проти
адміністративного позову. Тобто, в таких справах відповідач
(орган державної влади чи місцевого самоврядування, їх
службова чи посадова особа) є винним, доки не доведе
протилежного.

Доказами в адміністративному судочинстві є будьHякі фактичні
дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність
обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть
участь у справі, та інші обставини, що мають значення для
правильного вирішення справи.

Дані про ті чи інші обставини справи встановлюються на
підставі: пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників,
показань свідків, письмових і речових доказів, висновків
експертів.

Докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд
може запропонувати надати додаткові докази або витребувати
додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі,
або з власної ініціативи.

Обов‘язок щодо доказування не є безмежним. Зокрема,
існують обставини, які не підлягають доказуванню. Це: 1)
обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній,
цивільній або господарській справі, що набрало законної сили,
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не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті
самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини; 2)
обставини, визнані судом загальновідомими, не потрібно
доказувати; 3) обставини, які визнаються сторонами, можуть не
доказуватися перед судом, якщо проти цього не заперечують
сторони і в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих
обставин та добровільності їх визнання; 4) вирок суду в
кримінальній справі або постанова суду у справі про
адміністративний проступок, які набрали законної сили, є
обов’язковими для адміністративного суду, що розглядає справу
про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої
ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало
місце діяння та чи вчинене воно цією особою.

Звертаючись до суду, особа до свого позову в якості додатків
надає докази або їх копії. В разі надання копій доказів, у
подальшому суду все ж буде необхідно надати для огляду їх
оригінали.

Якщо особи, які беруть участь у справі, вважають, що надання
потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим,
вони вправі просити суд забезпечити ці докази, подавши
відповідну заяву. Таку заяву також може подати суду
заінтересована особа до відкриття провадження у справі.

Суд забезпечує докази допитом свідків, призначенням
експертизи, витребуванням та оглядом письмових або речових
доказів, у тому числі за місцем їх знаходження.

У заяві про забезпечення доказів повинно бути зазначено:
1) докази, які необхідно забезпечити;
2) обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами;
3) обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів

може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для
якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.

Які правила виклику особи до адміністративного суду?
Виклик осіб у суд здійснюється судовими повістками про

виклик.
Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за сім днів до

судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається
безпосередньо в суді. Повістка у справах, для яких встановлено
скорочені строки розгляду, має бути вручена у строк, достатній
для прибуття до суду.

Якщо місце фактичного проживання (перебування)
відповідача не відоме, то його виклик суд може здійснити через
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засоби масової інформації за останнім відомим місцем його
проживання (перебування) на території України. Такий виклик
публікується у друкованому засобі масової інформації не пізніше
ніж за сім днів до дати призначеного судового розгляду справи.
Щороку у встановленому Кабміном порядку визначається
друкований ЗМІ, в якому розміщуються такі оголошення.

В яких випадках до суду подається адміністративний
позов?

Особа має право подати до адміністративного суду
адміністративний позов, якщо вважає, що порушено її права,
свободи чи інтереси у сфері публічноHправових відносин. Крім
того, суб’єкт владних повноважень (орган державної влади чи
місцевого самоврядування, службова чи посадова особа,
наділені законом певними владними повноваженнями) мають
право звернутися до адміністративного суду у випадках,
встановлених законом.

Як правильно написати та подати адміністративний позов
до суду?

Адміністративний позов подається до адміністративного суду
у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його
представником.

У позовній заяві має бути зазначено:
– найменування адміністративного суду, до якого подається

позовна заява;
– ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також

номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
– ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби

посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер
засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

– зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач
обґрунтовує свої вимоги;

– у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати
судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і
забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний
орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про
призначення судової експертизи; про витребування доказів; про
виклик свідків тощо;

– перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів,

що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів,
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документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не
належить сплачувати.

Адміністративний позов може містити вимоги про:
– скасування або визнання нечинним рішення відповідача H

суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його
положень;

– зобов’язання відповідача H суб’єкта владних повноважень
прийняти рішення або вчинити певні дії;

– зобов’язання відповідача H суб’єкта владних повноважень
утриматися від вчинення певних дій;

– стягнення з відповідача H суб’єкта владних повноважень
коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним
рішенням, дією або бездіяльністю;

– виконання зупиненої чи не вчиненої дії;
– встановлення наявності чи відсутності компетенції

(повноважень) суб’єкта владних повноважень.
Проте позовна заява може містити, крім вказаних вимог, й інші

вимоги на захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічноH
правових відносин.

Якщо ви неправильно оформили документи чи допустили інші
помилки при поданні позову, вам може надійти із суду ухвала про
залишення поданої позовної заяви (адміністративного позову)
без руху. В такій ухвалі суд обов’язково зверне увагу на недоліки
і надасть вам час для їх усунення. Отримавши таку ухвалу,
необхідно усунути зазначені в ній недоліки та подати суду заяву
про усунення недоліків, до якої додати документи чи інші докази,
яких не вистачає, або адміністративний позов у новій редакції (з
усунутими в ньому недоліками).

Який порядок та строки розгляду справи в
адміністративному суді?

Розгляд справ у адміністративному суді здійснюється у
порядку позовного провадження, адже процес розпочинається
з поданням особою позовної заяви та полягає в розгляді судом
заявлених у відповідній заяві вимог.

Адміністративний позов, зареєстрований в суді, передається
судді в порядку черговості. Після цього суддя, встановивши, що
не має підстав для залишення позову без руху та підстав для його
повернення, відкриває провадження у справі. Питання про
відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше
наступного дня після надходження позову до адміністративного
суду або закінчення строку, встановленого для усунення



СУДИ УКРАЇНИ...

55

недоліків.
Потім судом проводиться попереднє судове засідання для

з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду
або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи.

Наступним етапом є судовий розгляд, який являє собою
безперервний процес з розгляду позову (справи) по суті. Тобто,
заслуховуються пояснення сторін по справі, інших осіб, їх
представників, досліджуються докази тощо.

Завершується розгляд позовної заяви судовими дебатами, що
виражаються в остаточних промовах осіб, які беруть участь у
справі. Після цього суд видаляється в нарадчу кімнату для
прийняття рішення за результатами розгляду позову.
Повернувшись з нарадчої кімнати, суд проголошує своє рішення.

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена
протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня
відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено КАС
України.

Засідання щодо розгляду справи суд може відкладати в разі:
– неприбуття у судове засідання сторони (сторін) або будьH

кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає
відомостей, що їм вручені повістки;

– неприбуття в судове засідання позивача, належним чином
повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від
нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

– неприбуття в судове засідання відповідача, який не є
суб’єктом владних повноважень, належним чином повідомленого
про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не
надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

– якщо суд визнав обов’язковою особисту участь особи, яка
бере участь у справі, у судовому розгляді, а вона не прибула.

Однак, у разі неприбуття відповідача – суб’єкта владних
повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і
місце судового розгляду, без поважних причин або без
повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не
відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у
ній доказів.

Для яких категорій справ існують особливості щодо
процедури і строків їх розгляду?

Кодексом адміністративного судочинства України, крім
загального порядку розгляду адміністративних справ,
передбачено і особливості розгляду окремих категорій справ /
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Глава 6 Розділу 3 КАС України/, зокрема справ щодо:
1) оскарження нормативно–правових актів;
2) рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з

референдуму, членів цих комісій;
3) уточнення списку виборців;
4) оскарження рішень, дій або бездіяльності органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів
масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх
посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової
інформації, які порушують законодавство про вибори та
референдум;

5) оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених
осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих
організацій партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб,
ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання
референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого
процесу;

6) скасування реєстрації кандидата на пост Президента
України;

7) дострокового припинення повноважень народного
депутата України в разі невиконання ним вимог щодо
несумісності;

8) рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби;
9) розгляду адміністративних позовів суб’єктів владних

повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні
зібрання;

10) розгляду адміністративних позовів про усунення обмежень
у реалізації права на мирні зібрання.

Які права та обов’язки мають особи, які беруть участь у
справі в адміністративному суді?

Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні
права і обов’язки.

Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно
користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно
виконувати процесуальні обов’язки.

Особи, які беруть участь у справі, мають право: знати про дату,
час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які
ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; знайомитися з
матеріалами справи; заявляти клопотання і відводи; давати усні
та письмові пояснення, доводи та заперечення; подавати докази,
брати участь у дослідженні доказів; висловлювати свою думку з
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питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання
іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам,
спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти
клопотань, доводів і міркувань інших осіб; знайомитися з технічним
записом та журналом судового засідання і подавати письмові
зауваження до них; робити із матеріалів справи виписки, знімати
копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;
оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;
користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим
нормами КАС України. Особи, які беруть участь у справі, можуть
за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді
засвідчені копії документів і витяги з них.

Спеціальні права надано сторонам, зокрема, позивач має право
змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити
або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від
адміністративного позову в будьHякий час до закінчення судового
розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного
позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення
відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. В той же час
відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або
частково, подати заперечення проти адміністративного позову.
Сторони на будьHякій стадії адміністративного процесу можуть
досягнути примирення, що є підставою для закриття провадження
в адміністративній справі.

Отримання представником повноваження на ведення справи
в суді дає йому право на вчинення від імені особи, яку він
представляє, усіх процесуальних дій, які може вчинити ця особа.
Водночас розпорядження довірителя представникові, який бере
участь в адміністративному процесі на основі договору, щодо
ведення справи є обов’язковими для нього. Представник, який
бере участь в адміністративному процесі на основі договору, має
право повністю або частково відмовитися від адміністративного
позову, визнати адміністративний позов, змінити його, досягнути
примирення, передати повноваження представника іншій особі
(передоручення), оскаржити судове рішення, якщо право на
вчинення кожної із цих дій спеціально обумовлене у виданій йому
довіреності. Представник може відмовитися від наданих йому
повноважень, про що повідомляє особу, яка його ними наділила,
та суд. При цьому він не може брати участь у цій справі як
представник іншої сторони.
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Що робити, якщо Ви не згідні з рішенням, яке прийняв
адміністративний суд по справі?

В разі незгоди з прийнятим судом першої інстанції рішенням
особа може таке рішення оскаржити до суду апеляційної інстанції.
Право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої
інстанції повністю або частково мають сторони та інші особи, які
брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі,
якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи
обов’язки.

Який порядок та строки подання апеляції на рішення
суду?

Про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції
спочатку подається заява. Згодом обґрунтування мотивів
оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються
в апеляційній скарзі.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга
подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через
суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.
Перед поданням апеляційної скарги, її копія одночасно
надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.
І вже до апеляційної скарги, що подається через суд першої
інстанції, рішення якого оскаржується, додається як додаток
квитанція про направлення копії позову поштою до апеляційного
суду.

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої
інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення,
а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті
160 КАС України – з дня складення в повному обсязі. Апеляційна
скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом
двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Заява про апеляційне скарження ухвали суду першої інстанції
подається протягом п’яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо
ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то
строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється
з дня отримання нею копії ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу
суду першої інстанції подається протягом десяти днів після
подання заяви про апеляційне оскарження.

Проте апеляційна скарга може бути подана без попереднього
подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга
подається у строк, встановлений для подання заяви про
апеляційне оскарження.
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Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга,
подані після закінчення наведених вище строків, залишаються без
розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою особи, яка їх
подала, не знайде підстав для поновлення строку. Тобто, в разі
пропуску вищезазначених строків рекомендується написати
додатково заяву про поновлення строку в якій обґрунтувати
поважність причин їх пропуску.

Як правильно написати і подати заяву на апеляційне
оскарження та апеляційну скаргу?

Заява про апеляційне оскарження подається в письмовій
формі.

У заяві про апеляційне оскарження постанови чи ухвали
зазначаються: найменування адміністративного суду апеляційної
інстанції, до якого подається заява; ім’я (найменування), поштова
адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв’язку,
адреса електронної пошти, якщо такі є та постанова або ухвала,
що оскаржується. До заяви про апеляційне оскарження
додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у
справі.

Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
В апеляційній скарзі зазначаються:
– найменування адміністративного суду апеляційної інстанції,

до якого подається скарга;
– ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає

апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є;

– дата подання заяви про апеляційне оскарження;
– вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду

апеляційної інстанції;
– обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу,

із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота
дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або)
застосування норм права;

– у разі необхідності – клопотання особи, яка подає апеляційну
скаргу, про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо;

– перелік матеріалів, які додаються.
Важливо зауважити, що в апеляційній скарзі зазначається, чи

особа бажає взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної
інстанції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності в
порядку письмового провадження.

До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до кількості
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осіб, які брали участь у справі, документ про сплату судового
збору, а також копії доданих до неї письмових матеріалів
відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Як правильно написати і подати касаційну скаргу?
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також

особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їхні права, свободи, інтереси та обов’язки, мають право
оскаржити в касаційному порядку судові рішення суду першої
інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові
рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково.

Касаційна скарга подається безпосередньо до
адміністративного суду касаційної інстанції.

Судом касаційної інстанції є Вищий адміністративний суд
України, що знаходиться в місті Києві.

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом
одного місяця після набрання законної сили судовим рішенням
суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених КАС
України, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно
до статті 160 КАС України – з дня складення постанови в повному
обсязі.

Касаційна скарга, подана після закінчення вказаного вище
строку, залишається без розгляду, якщо суд касаційної інстанції
за заявою особи, яка подала касаційну скаргу, не знайде підстав
для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Касаційна скарга подається в письмовій формі.
В ній зазначаються:
– найменування адміністративного суду касаційної інстанції;
– ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає

касаційну скаргу, та осіб, які беруть участь у справі, а також їх
номери засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

– судові рішення, що оскаржуються;
– обґрунтування вимог особи, що подає касаційну скаргу, із

зазначенням того, у чому полягає порушення норм матеріального
чи процесуального права;

– вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду касаційної
інстанції;

– у разі необхідності – клопотання особи, що подає касаційну
скаргу;

– перелік матеріалів, які додаються.
Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд

справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається,
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що особа не бажає взяти участь у судовому засіданні суду
касаційної інстанції.

До касаційної скарги додаються документ про сплату судового
збору, а також копії касаційної скарги відповідно до кількості осіб,
які беруть участь у справі, та копії оскаржуваних рішень судів
першої та апеляційної інстанцій.

Коли та як можна оскаржити рішення суду, якщо подані в
апеляційному і касаційному порядках скарги не принесли
бажаних результатів?

Суд може переглянути своє рішення у зв‘язку із
нововиявленими або винятковими обставинами.

Підставами для перегляду судового рішення, яке набрало
законної сили, за нововиявленими обставинами є: 1) істотні для
справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка
звертається із заявою, на час розгляду справи; 2) встановлення
вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих
показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта,
завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або
речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або
необґрунтованого рішення; 3) встановлення вироком суду, що
набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок
якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення; 4)
скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття
постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;
5) встановлення Конституційним Судом України
неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо
рішення суду ще не виконано.

При цьому перегляд судових рішень за нововиявленими
обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативноH
правових актів, якими скасовані закони та інші нормативноH
правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається,
крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують
відповідальність фізичної особи.

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами подається в письмовій формі особами, які брали
участь у справі, а також особами, які не брали участі у справі, якщо
суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи
обов’язки. В ній зазначаються: 1) найменування
адміністративного суду, до якого подається заява про перегляд;
2) ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву,
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а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі є; 3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими
обставинами подається заява; 4) обставини, що могли вплинути
на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду
та особі, яка звертається із заявою, під час вирішення справи; 5)
обґрунтування з посиланням на докази, що підтверджують
наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка
подає заяву, до суду; 6) перелік документів та інших матеріалів,
які додаються. Така заява підписується особою, яка її подає, або
її представником, який додає оформлений належним чином
документ про свої повноваження. При цьому до заяви додаються
копії заяви відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі,
та документ про сплату судового збору.

Крім того, особа, яка подає заяву, може додати до неї
документи або їхні копії, що мають значення для правильного
вирішення судової справи і не були відомі на час ухвалення
судового рішення у справі.

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами може бути подано протягом одного місяця після
того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла
дізнатися про ці обставини.

Відповідна заява подається до суду тієї інстанції, який першим
допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про
існування цієї обставини.

Також, судові рішення в адміністративних справах можуть бути
переглянуті Верховним Судом України за винятковими
обставинами. Спеціально для цього у Верховному Суді України
створена та працює Судова палата в адміністративних справах.

Підставами такого перегляду можуть бути: 1) неоднакове
застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї
самої норми права /наприклад, суддями Вищого
адміністративного суду по аналогічних справах з такими ж
самими доказами і обставинами були прийняті різні –
взаємосуперечливі між собою рішення/; 2) визнання судових
рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, такими, що порушують міжнародні
зобов’язання України.

Право оскаржити до Верховного Суду України за винятковими
обставинами судові рішення в адміністративних справах після їх
перегляду в касаційному порядку, а також судові рішення суду
касаційної інстанції мають сторони та інші особи, які беруть участь
у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд
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вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки.
Скарга подається протягом одного місяця з дня відкриття
обставин, які можуть бути підставою для провадження за
винятковими обставинами. Скарга, подана після закінчення
вказаного місячного строку залишається без розгляду, якщо
Верховний Суд України за заявою особи, яка подала скаргу, не
знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється
ухвала.

Скарга подається безпосередньо до Верховного Суду України
з копіями скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у
справі. До скарги повинні бути додані копії судових рішень, які
оскаржуються. Одночасно зі скаргою подається документ про
сплату судового збору. Судовий збір не сплачується за подання і
розгляд скарги з підстави визнання судових рішень міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими,
що порушують міжнародні зобов’язання України. Скарга, яка
подається до Верховного Суду України у зв‘язку із винятковими
обставинами за своїм змістом та формою повинна відповідати
загальним вимогам, які ставляться до касаційної скарги.

Коли рішення суду по адміністративній справі набирає
законної сили?

Згідно зі статтею 254 КАС України постанова або ухвала суду
першої інстанції, якщо інше не встановлене КАС України, набирає
законної сили після закінчення строку подання заяви про
апеляційне оскарження, встановленого наведеним Кодексом,
якщо таку заяву не було подано.

Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але
апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений КАС
України, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає
законної сили після закінчення цього строку.

Проте, у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо
його не скасовано, набирає законної сили після закінчення
апеляційного розгляду справи.

В разі поновлення строку апеляційного оскарження, то
вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної
сили.

Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції
за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України
набирають законної сили з моменту проголошення.
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ЩО РОБИТИ, ЩОБ РІШЕННЯ СУДУ БУЛО
ВИКОНАНЕ?

Як в цивільних справах, так і у справах адміністративного
судочинства виконання судових рішень здійснюють органи
державної виконавчої служби.

Для примусового виконання судових рішень, необхідно
звернутися до Державної виконавчої служби із письмовою
заявою. В такій заяві, як правило, зазначають назву
територіального підрозділу Державної виконавчої служби, її
адресу, прізвище, ім’я та по батькові громадянина, який приймав
участь у справі та просить виконати рішення, номер справи, дату
прийняття рішення та його резулятивну частину. Обов’язково
вказується про набрання судовим рішенням законної сили.

До вказаної заяви додається оригінал виконавчого листа, який
особа може отримати у суді. Такий лист можна отримати, якщо
рішення по справі набрало законної сили, подавши суду
відповідну заяву.

Згідно зі статтею 24 Закону України „Про виконавче
провадження” після отримання всіх необхідних документів (заяви
стягувача та оригіналу виконавчого листа) державний виконавець
зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і
відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк
пред’явлення виконавчого документа до виконання і цей
документ відповідає вимогам, передбаченим чинним
законодавством, та пред’явлений до виконання до органу
державної виконавчої служби за належним місцем виконання
рішення.

При цьому, державний виконавець у 3Hденний строк з дня
надходження до нього виконавчого документа виносить
постанову про відкриття виконавчого провадження. Слід
зауважити, що в цій постанові державний виконавець встановлює
строк для добровільного виконання рішення, який не може
перевищувати семи днів, а рішень про примусове виселення –
п’ятнадцяти днів, та попереджає боржника про примусове
виконання рішення після закінчення встановленого строку зі
стягненням з нього виконавчого збору і витрат, пов’язаних з
провадженням виконавчих дій.

Така постанова про відкриття виконавчого провадження може
бути оскаржена сторонами начальнику відповідного органу
державної виконавчої служби або до відповідного суду у 10H
денний строк.
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Статтею 25 Закону України „Про виконавче провадження”
встановлено, що державний виконавець зобов’язаний провести
виконавчі дії по виконанню рішення протягом шести місяців з дня
винесення постанови про відкриття виконавчого провадження,
а по виконанню рішення немайнового характеру – у двомісячний
строк. При цьому, строки здійснення виконавчого провадження
не поширюються на час відкладення провадження виконавчих дій
або зупинення виконавчого провадження та на період реалізації
арештованого майна боржника.

Які особливості виконання судових рішень у цивільних
справах?

Відповідно до статті 367 ЦПК України суд допускає негайне
виконання рішень у справах про:

– стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць;
– присудження працівникові виплати заробітної плати, але не

більш ніж за один місяць;
– відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, – у межах суми
стягнення за один місяць;

– поновлення на роботі незаконно звільненого або
переведеного на іншу роботу працівника;

– відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;
– розкриття банком інформації, яка містить банківську

таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
Фактично особа, яка зацікавлена у виконанні рішення суду і

повинна контролювати його виконання.
Зокрема, якщо під час виконання судового рішення рішенням,

дією або бездіяльністю державного виконавця порушено права чи
свободи учасників виконавчого провадження, то вони мають право
подати до суду. який видав відповідний виконавчий документ
(виконавчий лист, судовий наказ тощо), скаргу.

Крім того, особа може поскаржитись на державного виконавця
чи іншу посадову особу органів Державної виконавчої служби
(ДВС) і до начальника відповідного відділу ДВС.

Скарга може подана до суду: 1) у 10Hденний строк з дня, коли
особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав
чи свобод; 2) у 3Hденний строк з дня, коли особа дізналася або
повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі
оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих
дій. Якщо ж такі строки пропущені були з поважних причин, то їх
суд може поновити.
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Які особливості виконання рішень адміністративних
судів?

Негайно виконуються постанови адміністративного суду про:
– присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з

Державного бюджету України або позабюджетних державних
фондів – у межах суми стягнення за один місяць;

– присудження виплати заробітної плати, іншого грошового
утримання у відносинах публічної служби – у межах суми
стягнення за один місяць;

– поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
– припинення повноважень посадової особи у разі порушення

нею вимог щодо несумісності;
– уточнення списку виборців;
– обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
– усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.
Відповідно до статті 267 КАС України суд, який ухвалив судове

рішення в адміністративній справі, має право зобов’язати
суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене
судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про
виконання судового рішення. При цьому, за наслідками розгляду
звіту або у разі його ненадходження у встановлений строк суд
може постановити окрему ухвалу.
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ДОДАТКИ:

АДРЕСИ СУДІВ РІВНЕНЩИНИ ТА УКРАЇНИ
Верховний Суд України

01024, м. Київ, вул. П. Орлика, 4, тел. (044) 226H23H04
Вищий адміністративний суд України

01010, м. Київ, вул. Московська, 8, тел. (044) 599H43H91
Львівський апеляційний адміністративний суд

79018, м. Львів, вул. Саксаганського, 13,
тел. (032) 261H36H62, факс (0322) 261H45H14

Апеляційний суд Рівненської області
33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1, тел. (0362) 22H62H30

Рівненський міський суд
33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1,
тел. (0362) 22H50H65, 26H59H17

Рівненський окружний адміністративний суд
33001, м. Рівне, вул. 16 Липня, 87, тел. (0362) 22H13H41

Рівненський районний суд
33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 22 б,
тел. (0362) 22H10H74, 22H11H66

Березнівський районний суд
34600, м. Березне, вул. В. Чорновола, 11 а,
тел. (03653) 5H69H87

Володимирецький районний суд
34300, смт. Володимирець, вул. Вишнева, 11,
тел. (03634) 2H36H10, 2H33H54

Гощанський районний суд
35400, смт. Гоща, вул. Ковпака, 1 а,
тел. (03650) 2H15H12, 2H11H37

Демидівський районний суд
35200, смт. Демидівка, вул. Миру, 13, тел. (03637) 6H22H49

Дубенський міськрайонний суд
35600, м. Дубно, вул. Пекарська, 12, тел. (03656) 4H25H26

Дубровицький районний суд
34100, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22,
тел. (03658) 2H01H81, 2H02H95

Зарічненський районний суд
34000, смт. Зарічне, вул. Грушевського, 10,
тел. (03632) 3H05H79

Здолбунівський районний суд
35700, м. Здолбунів, вул. Приходька, 1,
тел. (03652) 2H56H65
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Корецький районний суд
34700, м. Корець, вул. Тітова, 7,
тел. (03651) 2H14H52, 2H13H35

Костопільський районний суд
35000, м. Костопіль, вул. Коперника, 14,
тел. (03657) 2H75H62, 2H20H72

Кузнецовський міський суд
34400, м. Кузнецовськ, мікрорайон Будівельників, 3,
тел. (03636) 2H17H47, 2H46H44

Млинівський районний суд
35100, смт. Млинів, вул. 17 вересня, 7, тел. (03659) 6H52H60

Острозький районний суд
35800, м. Острог, вул. Мануїлівського, 82,
тел. (03654) 2H30H11

Радивилівський районний суд
35500, м. Радивилів, вул. І. Франка, 8,
тел. (03633) 4H34H61, 4H37H74

Рокитнівський районний суд
34200, смт. Рокитно, вул. Радянська, 14,
тел. (03635) 2H24H38, 2H12H44

Сарненський районний суд
34500, м. Сарни, вул. Залоги, 5,
тел. (03655) 3H26H41, 3H32H46

КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ�РЕСУРСИ
Офіційне представництво Президента України –  www.president.gov.ua
Офіційний вебHсайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
ВебHпортал Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua
Інформаційний сервер Верховного Суду України – www.scourt.gov.ua
Офіційний вебHсайт Конституційного Суду України – www.ccu.gov.ua
Офіційний вебHсайт Вищого адміністративного суду України –
www.vasu.gov.ua
ВебHсайт „Судова влада України” – www.court.gov.ua
ВебHсайт Представництва України при Європейському Суді  –
www.ukraine�eu.mfa.gov.ua
Єдиний державний реєстр судових рішень України –
www.reyestr.court.gov.ua
Офіційний вебHпортал Генеральної прокуратури України –
www.gp.gov.ua
Проект „Україна: верховенство права” – www.ukrainerol.org.ua
ВебHсайт Міністерства юстиції України – www.minjust.gov.ua



СУДИ УКРАЇНИ...

69

Зразки загальнопроцесуальних документів, які
подаються як в порядку норм ЦПК, так і КАС України
Всі прізвища, імена та по батькові, а також інші персональні

відомості, наведені у процесуальних документах, які є додатками,
вигадані. Будь(які співпадіння зазначених відомостей є випадковістю.

Додаток 1.

До Рівненського районного суду Рівненської області
33001, м.Рівне, вул. Петра Могили, 22б
Чорногуз Тамари Павлівни, яка проживає за адресою:
33001, м.Рівне, вул. Набережна, буд. 5, кв. 31

Заява
про видачу справи для ознайомлення

Прошу видати мені для ознайомлення цивільну справу №2H
15/08 за позовом Гарбарчук Лариси Михайлівни до мене,
Чорногуз Тамари Павлівни, а також до Дмітрієва Івана Івановича
та Хомка Леоніда Герасимовича про повернення частини
самовільно зайнятої земельної ділянки, про усунення перешкод
в користуванні земельною ділянкою.

10 серпня 2008 року Т.П. Чорногуз

Додаток 2.

До Демидівського районного суду Рівненської області
35200, смт. Демидівка, вул. Миру, 13
Битяк Максим Леонідович, який проживає за адресою:
35200, Рівненська обл.,
смт. Демидівка, вул. Київська, буд. 14

Заява
про повідомлення суду про причини неявки у судове

засідання
У провадженні Демидівського районного суду Рівненської

області знаходиться справа № 2H7577/08 за моїм, Битяка М.Л.,
позовом до Битяк К.І. про розірвання шлюбу, яка призначена до
розгляду на 14 годину 30 хвилин 20 січня 2008 року.

Повідомляю суд, що я не зможу прийняти участь у судовому
засіданні у зв‘язку з хворобою і прошу відкласти розгляд справи
на інший день.

Документ, який підтверджуватиме мій незадовільний стан
здоров‘я у даний період, буде наданий суду під час засідання із
судового розгляду цієї справи.

16 січня 2008 року М.Л. Битяк
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Додаток 3.

До Гощанського районного суду Рівненської області
35400, смт. Гоща, вул. Ковпака, 1а
Савчук Олени Василівни,
яка проживає за адресою: 35400, Рівненська обл.,
смт. Гоща, вул. Рівненська, буд. 21, кв. 2

Заява
про розгляд справи за відсутності особи

У провадженні Гощанського районного суду Рівненської
області знаходиться справа № 2H1932/08 за моїм, Савчук О.В.,
позовом до Савчук І.В. про стягнення аліментів, яка призначена
до розгляду на 09 годину 00 хвилин 13 червня 2008 року.

Прошу справу № 2H1932/08 за моїм, Савчук О.В., позовом до
Савчук І.В. про стягнення аліментів розглядати за моєї
відсутності.

Свої позовні вимоги підтримую.

11 червня 2008 року О.В. Савчук

Додаток 4.

До Рівненського міського суду Рівненської області
33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Позивача:  Саахова Петра Павловича, який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Тиха, буд. 5, кв. 12
По справі за позовом Саахова П.П., третя особа, яка
не заявляє самостійних вимог на предмет спору на
стороні Позивача – Закрите акціонерне товариство
Альфа”, до Малого приватного підприємства фірми
„Радон”, Рівненська міська ради, Коляда О.І., третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет
спору на стороні Відповідача – КП „Рівненське міське
бюро технічної інвентаризації” про визнання в
частині незаконним розпорядження міського голови
та його скасування, про визнання недійсним
свідоцтва про право власності, про визнання права
власності на нерухомий об‘єкт та стягнення
моральної шкоди
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Клопотання
про витребування та дослідження доказів

В Рівненському міському суді Рівненської області перебуває
цивільна справа за позовом Саахова П.П., третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача
– Закрите акціонерне товариство Альфа”, до Малого приватного
підприємства фірми „Радон”, Рівненська міська ради, Коляда О.І.,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору
на стороні Відповідача – КП „Рівненське міське бюро технічної
інвентаризації” про визнання в частині незаконним
розпорядження міського голови та його скасування, про визнання
недійсним свідоцтва про право власності, про визнання права
власності на нерухомий об‘єкт та стягнення моральної шкоди.

Для того, щоб судом по наведеній справі було винесено
законне та обґрунтоване рішення по суті, то виникає необхідність
у витребуванні в судове засідання матеріалів інвентаризаційної
справи по реєстрації права власності на гаражHстоянку № 56 у
гаражному комплексі МПП „Радон” на вул. Тиха, 141 в місті Рівне.
Крім того, оскільки оспорюється розпорядження міського голови
та свідоцтво про право власності, то вважаю, за необхідне
витребувати до суду належним чином посвідчені /печаткою КП
РМБТІ/ їх копії та в подальшому приєднати їх до цивільної справи.

На підставі наведеного, H
Прошу:
1. Витребувати у КП РМБТІ в судове засідання та дослідити

під час розгляду справи матеріали інвентаризаційної справи по
реєстрації права власності на гаражHстоянку № 56 у гаражному
комплексі МПП „Радон” на вул. Тиха, 141 в місті Рівне.

2. Витребувати у КП РМБТІ в судове засідання для подальшого
приєднання до матеріалів справи та дослідити під час розгляду
справи копію розпорядження міського голови про оформлення
права власності на гаражHстоянку № 56 у гаражному комплексі
МПП „Радон” на вул. Тиха, 141а в місті Рівне та копію свідоцтва
про реєстрацію права власності на вказаний об’єкт.

01 квітня 2008 року П.П. Саахов
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Додаток 5.

До Гощанського районного суду Рівненської
області Судді Гавриловій А.С.
35400, смт. Гоща, вул. Ковпака, 1а

Відповідача: Дмитрук Оксани Миколаївни,
яка проживає за адресою:
35400, Рівненська обл., смт. Гоща,
вул. Ковпака, буд. 13, кв. 1.
По цивільній справі № 2H6534/08 за позовом
Марчук В.В. до Дмитрук О.М. про розірвання
договору довічного утримання

Заява
про виклик і допит свідка

В Гощанському районному суді Рівненської області перебуває
справа № 2H4545/08 за позовом Марчук В.В. до мене, Дмитрук
О.М., про розірвання договору довічного утримання.

Для прийняття судом законного, обґрунтованого рішення по
наведеній справі, вважаю за необхідне викликати в судове
засідання та допитати, як свідка –

гр. Леваку Анатолія Дмитровича, оскільки він працює на ринку
та володіє інформацією проте, що я неодноразово допомагала
Позивачці по справі у здійсненні торгівлі, а саме носінні сумок,
мішків.

На підставі наведеного, H
Прошу:
Викликати в якості свідка по справі: гр. Леваку Анатолія

Дмитровича, який проживає за адресою в м. Рівне по вул. Б.
Хмельницького, буд. 12, кв. 65.

16 червня 2008 року О.М. Дмитрук
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Додаток 6.

До Гощанського районного суду Рівненської
області Судді Гавриловій А.С.
35400, смт. Гоща, вул. Ковпака, 1а

Відповідача: Дмитрук Оксани Миколаївни, яка проживає
за адресою:
35400, Рівненська обл., смт. Гоща,вул.
Ковпака, буд. 13, кв. 1
По цивільній справі № 2H6534/08 за позовом
Марчук В.В. до Дмитрук О.М. про розірвання
договору довічного утримання

Клопотання
про залучення до участі в справі третьої особи, яка не

заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні
відповідача

У Гощанському районному суді Рівненської області перебуває
справа № 2H4545/08 за позовом Марчук В.В. до мене, Дмитрук
О.М., про розірвання договору довічного утримання.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору на стороні відповідача, можуть бути залучені до участі у
розгляді справи за клопотанням сторін.

Оскільки, приватний нотаріус Шовковична Діана Василівна,
посвідчувала договір довічного утримання від 15.05.2008 року та
роз’яснювала права та обов’язки сторонам за договором, крім
того, дана особа може підтвердити в суді те, що під час укладання
договору не було допущено необізнаності осіб у їх правах та
обов’язках, які випливають з умов договору. Тому все в цілому
наведене, дає підстави рахувати, що рішення в цій цивільній
справі може вплинути на її права та обов’язки.

На підставі наведеного, H
Прошу:
Залучити до участі в справі № 2H4545/08 приватного нотаріуса

Шовковичну Діану Василівну в якості третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні
Відповідача /адреса: 35400, Рівненська обл., смт. Гоща, вул. І.
Мазепи, 15, тел. роб. 27H23H53, моб.тел. 8 066 579 20 81/.

16 червня 2008 року О.М. Дмитрук
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Додаток 7.

До Рівненського районного суду Рівненської
області 33001, м.Рівне, вул. Петра Могили, 22б
Мучніка Віталія Павловича,
який проживає за адресою:
33028, м. Рівне, вул. Чорновола, буд. 45, кв. 52

Заява
про видачу копії рішення суду

Прошу видати мені копію рішення Рівненського районного
суду Рівненської області у справі №2H78/08 за моїм позовом до
Мучнік Аліни Максимівни про розірвання шлюбу.

10 серпня 2008 року В.П. Мучнік

Додаток 8.

До Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області
35600, м. Дубно, вул. Пекарська, 12
Токарєва Михайла Семеновича,
який проживає за адресою:
35600, Рівненська обл., м. Дубно,
вул. Відродження, буд. 14, кв. 5

Заява
про видачу виконавчого листа

Прошу видати мені виконавчий лист у справі №2H54/08 за моїм
позовом до Симонія Олександра Івановича про стягнення боргу
в сумі 1000 грн.

18 квітня 2008 року М.С. Токарєв
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Зразки документів, які подаються в порядку норм
ЦПК України
Додаток 9.

До Рівненського районного суду Рівненської області
33001, вул. Петра Могили, 22б, м. Рівне

Позивач: гр.Топчій Надія Павлівна, яка проживає за адресою:
35361, вул. Київська, 6, с. Дядьковичі, Рівненський
район, Рівненська область

Відповідач: СФГ „Лівадія”, яке знаходиться за адресою:
35361, вул. Шевченка, 21, с. Дядьковичі,
Рівненський район, Рівненська область
Ціна позову: 4818 грн. 91 коп.

Позовна заява
Про стягнення середнього заробітку за час вимушеного

прогулу,
про відшкодування моральної шкоди завданої

неправомірним звільненням

Я працювала на посаді агронома у СФГ „Лівадія”. 04 жовтня
2005 року наказом № 4Hк була звільнена із займаної посади у
зв’язку із скороченням виробництва. Враховуючи, що в згаданому
наказі про моє звільнення не було вказано на підставі якої статті
КЗпП України мене звільнено, відповідно до ст. 49H2 КЗпП України
про наступне вивільнення за два місяці я не була попереджена, з
наказом про звільнення у встановленому порядку не
ознайомлена і мені не була вручена трудова книжка я звернулася
до суду з позовною заявою до СФГ „Лівадія” про поновлення на
роботі та стягнення заборгованості по заробітній платі.

Судом першої інстанції мій наведений вище позов було
незадоволено. Проте, рішенням Колегії суддів судової палати з
цивільних справ апеляційного суду Рівненської області від
17.11.2006 року рішення Рівненського районного суду було
частково змінено – поновлено мене, Топчій Надію Павлівну, на
посаді агронома в СФГ „Лівадія” з 04.10.2005 року. Оскільки мною
вимог про стягнення середнього заробітку за час вимушеного
прогулу з Відповідача при розгляді вищенаведеного спору не
ставилося і на сьогодні Відповідач добровільно відмовляється
відшкодувати втрачений заробіток, то я змушена черговий раз
звертатися до суду з вимогою стягнути з СФГ „Лівадія” на мою
користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з 04
жовтня 2005 року по 16.11.2006 року /по день винесення судом



СУДИ УКРАЇНИ...

76

рішення про поновлення мене на посаді/.
Враховуючи, що за час роботи в СФГ „Лівадія” я отримувала

мінімальну заробітну плату, то до розрахунку, який додається до
цього позову, розмір мого середнього заробітку за час
вимушеного прогулу за період з 04 жовтня 2005 року по
16.11.2006 року складає 4318 грн. 91 коп.

Крім цього, я вважаю, що Відповідач повинен відшкодувати
мені моральну шкоду, завдану незаконним звільненням. Оскільки,
я була позбавлена конституційного права на працю та можливість
отримувати кошти для існування. Наведене, позбавило мене
душевного спокою і негативно вплинуло на моральноH
психологічний стан. Тобто саме порушення моїх законних
трудових прав Відповідачем призвело до моральних страждань,
втрати нормальних життєвих зв’язків, нормального сну. Це на
сьогодні вимагає у мене додаткових зусиль для організації свого
життя та відновлення моральноHпсихологічного стану.

Моральні страждання були підсилені й тим, що 16.09.2006 року
сталася пожежа, внаслідок якої було знищено мій власний
будинок. Враховуючи, що я не працювала з вини роботодавця /
Відповідача/, то не можу на сьогодні забезпечити себе
першочергово всім необхідним.

Завдану моральну шкоду Відповідачем оцінюю в сумі 500
гривень і рахую, що саме така мінімальна сума, яка є достатньою
для відновлення мого моральноHпсихологічного стану.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КЗпП України при винесені рішення
про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір,
одночасно приймає рішення про виплату працівникові
середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в
заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не
більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі
розглядається більше одного року, не з вини працівника, орган,
який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату
середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Частиною першою статті 2371 КЗпП України передбачено, що
відшкодування власником або уповноваженим ним органом
моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення
його законних прав призвели до моральних страждань, втрати
нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових
зусиль для організації свого життя.

Згідно із ч. 2 ст. 233 КЗпП України у разі порушення
законодавства про оплату праці працівник має право звернутися
до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати
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без обмеження будьHяким строком.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 235 та 2371 КЗпП

України та ст.ст. 119 та 120 ЦПК України, –
Прошу:
1. Стягнути з СФГ „Лівадія” на мою користь середній заробіток

за час вимушеного прогулу з 04 жовтня 2005 року по 16.11.2006
року в сумі 4318 грн. 91 коп.

2. Стягнути з СФГ „Лівадія” на мою користь моральну шкоду в
сумі 500 грн.

Додатки:
1) Копія позовної заяви.
2) Копія розрахунку середньомісячної заробітної плати.

11 березня 2007 року Н.П. Топчій
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Додаток 10.

До Рівненського міського суду Рівненської області
Судді Ковальову І.М.
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Відповідача: Ходор Іван Іванович, який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Житомирська, буд. 4, кв. 127
По цивільній справі № 2 – 7408/08 за позовом МПП
фірма „Витязь” до Ходора Івана Івановича про
стягнення боргу за надані послуги

Заперечення проти позову
/в порядку ст. 128 ЦПК України/

В Рівненському міському суді Рівненської області перебуває
цивільна справа № 2 – 4449/08 за позовом Малого приватного
підприємства фірми „Витязь” /надалі по тексту – МПП фірма
„Витязь”/ до Ходора Івана Івановича про стягнення боргу за
надані послуги.

Відповідно до ст. 128 ЦПК України відповідач має право надати
суду письмові заперечення проти позову.

На підставі наведеного, надаю суду та іншій стороні
заперечення проти позову, оскільки позовні вимоги не визнаю
та вважаю їх безпідставними.

15 квітня 2007 року між мною та Відповідачем було укладено
договір № 34 предметом якого є те, що МПП фірма „Витязь”, як
основний власник споруди гаражного комплексу в місті Рівне по
вул. Буковинській, 44HА, забезпечує експлуатацію гаражного
комплексу, несе відповідальність за роботу енергозабезпечення
та водопостачання, каналізації, телефонізації, систем
пожежегасіння, а я як власник гаражHстоянки своєчасно оплачую
за надані послуги та дотримуюся всіх вимог по експлуатації
гаражного комплексу. Саме даним договором, як основним
додатком до позову позивач обґрунтовує свої позовні вимоги.

Однак з такою позицією позивача погодитися не можна.
Оскільки, останній давно перестав виконувати взяті на себе
зобов’язання. Тобто, перестав виконувати п. 1.1 наведеного
Договору відповідно до якого зобов’язаний забезпечувати
експлуатацію гаражного комплексу та відповідає за роботу
енергозабезпечення та водопостачання, каналізації,
телефонізації, систем пожежегасіння.

Наведене спонукало мене 27.11.2007 року письмово
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звернутися з листом до Відповідача про розірвання укладеного
між нами договору за № 34 від 15.04.2007 року саме з тих підстав,
що останній істотно порушується. Оскільки, я як сторона за
вказаним договором значною мірою позбавляюся того, на що
розраховував при укладенні договору. Однак, дане звернення
було залишено без розгляду.

10.08.2008 року мною було направлено на адресу Відповідача
чергове звернення з двома примірниками угоди про розірвання
договору № 34 від 15.04.2007 року. 20.08.2008 року я отримав
відповідь на свій лист. З даного документу мені стало відомо, що
Відповідач в добровільному порядку відмовляється розірвати
укладений між нами договір. При без надання мені будьHяких
доказів повідомив, що він належним чином виконує взяті на себе
зобов’язання.

Таким чином я змушений на сьогодні був подати до суду
зустрічний позов про розірвання договору.

Оскільки, мені повинні позивачем надаватися ряд послуг
передбачених Законом України „Про житловоHкомунальні
послуги”, то вважаю, що положення останнього застосовуються
й до відносин, які існують між мною та позивачем.

Так, ст. 19 наведеного Закону передбачено, що  відносини між
учасниками договірних відносин у сфері житловоHкомунальних
послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Відповідно
до ст. 20 даного Закону, споживач має право, одержувати вчасно
та відповідної якості житловоHкомунальні послуги згідно із
законодавством та умовами договору на надання житловоH
комунальних послуг; одержувати в установленому
законодавством порядку необхідну інформацію про перелік
житловоHкомунальних послуг, їх вартість, загальну вартість
місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання,
порядок надання житловоHкомунальних послуг, їх споживчі
властивості тощо; на зменшення розміру плати за надані послуги
в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх
якості в порядку, визначеному договором або законодавством.

Згідно ст. 21 Закону України „Про житловоHкомунальні
послуги” виконавець /позивач/ зобов’язаний: забезпечувати
вчасно та відповідної якості надання житловоHкомунальних послуг
згідно із законодавством та умовами договору; здійснювати
контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків,
квартир, приміщень; підготувати та укласти із споживачем договір
на надання житловоHкомунальних послуг з визначенням
відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з
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типовим договором тощо.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України „Про захист прав

споживачів” споживач має право на належну якість продукції та
обслуговування. Згідно із приписами ст. 10 Закону України „Про
захист прав споживачів” споживач має право відмовитися від
договору про надання послуг, якщо виконавець належним чином
не виконує взяті на себе зобов’язання за договором.

Враховуючи наведені приписи чинного законодавства,
вважаю, що є всі підстави для відмови в позові позивачу. Тим
більше, суду не було надано конкретних доказів саме з приводу
належного виконання своїх обов’язків позивачем. Тобто суду та
мені як стороні по справі не надано доказів по наданню послуг, а
лише надано відомість про борг, однак внаслідок чого він
утворився невідомо.

Окремо в судовому засіданні факт ненадання послуг
позивачем буде підтверджено свідками Семенюком Миколою
Петровичем та Гишкою Андрієм Степановичем. Оскільки, дані
особи володіють гаражами поруч біля мене і аналогічно не
отримують послуг, які випливають за договором.

На підставі наведеного, керуючись ст. 128 ЦПК України, –
Прошу:
1. В задоволені позову відмовити повністю.
2. Викликати в судове засідання свідків: Семенюка Миколу

Петровича, що проживає за адресою: 33000, м. Рівне, вул.
Житомирська, 8, кв. 35 та Гишку Андрія Степановича, що
проживає за адресою: м. Рівне, вул. Житомирська, 9, кв. 112.

Додатки:
1) Копія заперечення проти позову.
2) Копії листа від 27.11.2007 року та документів, які свідчать

про його отримання Відповідачем.
3) Копії листа від 10.08.2008 року та документів, які свідчать

про його отримання Відповідачем.
4) Копія відповіді Відповідача на лист від 20.08.2008 року.

02 вересня 2008 року І.І. Ходор
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Додаток 11.

До Сарненського районного суду Рівненської області
34500, м. Сарни, вул. Залоги, 5

Заявник: Ковальчук Петро Тадейович, який проживає за
адресою: 34500, м. Сарни, вул. Будівельників,
буд. 2, кв. 37

Заінтересована особа: Товариство з обмеженою
відповідальністю „Промсервіс”, що знаходиться за
адресою: 34500, м. Сарни, вул. Сагайдачного, 7

Заява
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої,

але не виплаченої заробітної плати
З 10 січня 2000 року я працював комірником у Товаристві з

обмеженою відповідальністю „Промсервіс” у м. Сарни.
З квітня 2006 року заробітну плату мені стали  виплачували

нерегулярно, внаслідок чого за станом на 16 вересня 2006 року
за відповідачем утворилася заборгованість в сумі 8300 грн., яку
на підприємстві мені відмовилися виплатити, мотивуючи
відсутністю грошових коштів.

Вважаю, що дії відповідача незаконні, оскільки у відповідності
з ч. 1 ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується
працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені
колективним договором, але не рідше двох разів на місяць, через
проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України „Про
державне мито” і п. 2 ч. 3 ст. 81 ЦПК України робітники і службовці
звільняються від сплати судового збору і витрат на інформаційноH
технічне забезпечення у справах про стягнення заробітної плати.

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 94, ч. 1 ст. 115
КЗпП України, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 96, ст. 102 ЦПК України, H

Прошу:
Видати судовий наказ про стягнення з Товариства з

обмеженою відповідальністю „Промсервіс” на мою користь
нарахованої, але не виплаченої мені заробітної плати в сумі 8300
грн..

Додатки:
1) Копія наказу про прийняття на роботу.
2) Копія наказу про звільнення з роботи.
3) Довідка про нараховану, але не виплачену зарплату.
4) Копія заяви.
10 липня 2008 року П.Т. Ковальчук
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Додаток 12.

До Костопільського районного суду Рівненської області
35000, м. Костопіль, вул. Коперника, 14
Захарчика Романа Івановича,
який проживає за адресою:
35000, м. Костопіль, вул. Д. Галицького, буд. 13, кв. 54

Заява
про перегляд заочного рішення

16 листопада 2007 року Захарчик Інна Дмитрівна звернулася
до Костопільського районного суду Рівненської області з позовом
до мене про розірвання шлюбу.

Справу було призначено до судового розгляду на 15.01.08 р..
За день до цього я захворів, що підтверджується доданою до

заяви довідкою лікаря і не зміг з’явитися у судове засідання і
повідомити суд про причини неявки.

26 січня 2008 року я отримав копію рішення суду із якої
дізнався, що 15 січня 2008 року суд задовольнив вимоги моєї
дружини і розірвав наш шлюб.

Вважаю зазначене рішення незаконним, оскільки від шлюбу
ми маємо неповнолітню доньку, а конфлікти між нами викликані
випадковими причинами і носять тимчасовий характер.

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 228, п. 2 ч. 3 ст.
231, ч. 1 ст. 232 ЦПК України, H

Прошу:
Скасувати заочне рішення у справі №2H121/07 за позовом

Захарчик Інни Дмитрівни до мене про розірвання шлюбу і
призначити справу до нового розгляду в загальному порядку.

Додатки:
1) Довідка від лікаря.
2) Копія довідки від лікаря.
3) Копія заяви.

31 січня 2008 року Р.І.Захарчик
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Додаток 13.
До Рівненського міського суду Рівненської області
Судді Музичу Н.Ю.
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Боржник: Токар Наталія Вікторівна, яка зареєстрована та
проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Рівненська, 28, кв. 140
По цивільній справі № 2нH234/07 за заявою кредитної
спілки «Кадет» про видачу судового наказу

Заява
Про скасування судового наказу

/в порядку ст.ст. 104 та 106 ЦПК України/
17 вересня 2008 року мені стало відомо від Рівненського

міського відділу державної виконавчої служби Рівненського
міського управління юстиції про те, що спеціалістом останнього
складено акт опису й арешту майна на підставі судового наказу
виданого Рівненським міським судом від 15.10.2007 року в справі
№ 2нH234/07 за заявою кредитної спілки «Кадет» про видачу
судового наказу. Саме в цей день мені було вручено й копії
постанов про відкриття виконавчого провадження від 25.01.2008
року та про розшук майна боржника від 28.07.2008 року. З останніх
мені стало відомо, що мене для виконання всіх виконавчих дій
запрошували за адресою 33000, м. Рівне, вул. Кіквідзе, 12, кв. 41,
а не за адресою 33000, м. Рівне, вул. Рівненська, 28, кв. 140. Тобто
саме арешт мого автомобіля допоміг мені з’ясувати те, що на
сьогодні є в наявності судовий наказ від 15.10.2007 року. Оскільки
належний мені автомобіль перебуває на обліку за справжньою
моєю адресою м. Рівне, вул. Рівненська, 28, кв. 140.

Все зазначене спонукало мене звернутися до суду із заявою
від 19.09.2008 року про видачу мені копії судового наказу від
21.10.2007 року по цивільній справі № 2нH234/07.

Як вбачається, із вказаної заяви від 19.09.2008 року суддя, який
розглядав її, резолюцію на ній поставив про видачу спірного
документу 25.09.2008 року. Таким чином лише 25.09.2008 року я
отримала копію судового наказу від 21.10.2007 року по цивільній
справі № 2нH234/07 виданого Рівненським міським судом
Рівненської області. Як вбачається із матеріалів цивільної справи,
попередня копія судового наказу надсилалася не на справжню мою
домашню адресу. Тобто я не могла його отримати. Крім того, як
вбачається із документів, які свідчать проте, що я нібито отримала
копію судового наказу набагато раніше, то це спростовується тим,
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що замість мого підпису на цьому документі не моїм почерком
зазначено моє прізвище, а не підпис. Тим більше, як зазначалося
адреса, зовсім не та.

Відповідно до ч. 2 ст. 104 ЦПК України боржник протягом десяти
днів з дня отримання судового наказу має право подати заяву про
його скасування. Тому, вважаю, що мною строку на подання заяви
про скасування наказу пропущено не було.

21 жовтня 2007 року Рівненський міський суд Рівненської
області в цивільній справі № 2H234/07 за заявою кредитної спілки
„Кадет” про видачу судового наказу, видав названій кредитній
спілці судовий наказ, відповідно до якого стягнув з Токар Наталії
Вікторівни, проживаючої м. Рівне, вул. Кіквідзе 12, кв. 41 на користь
кредитної спілки „Кадет” грошові кошти в сумі 5700,20 грн.

Однак, з таким судовим наказом я погодитися не можу.
Оскільки, дану заборгованість заперечую та не визнаю. Тим більше
у мене є докази /документи/, які можуть вплинути на те, що в разі
вирішення цього питання в позовному провадженні, кредитній
спілці „Кадет” може бути відмовлено в задоволені позову.

Крім того, як вбачається із документів, які додаються до цієї
заяви, мене повідомляли про існування спірного наказу не за
справжньою моєю адресою. Як вбачається із мого паспорту, я
проживаю за адресою 33000, м. Рівне, вул. Рівненська, 28, кв. 140,
а не за адресою 33000, м. Рівне, вул. Кіквідзе, 12, кв. 41, так як це
повідомив стягував суду.

Враховуючи наведене, вважаю, що є всі підстави, для
задоволення моєї заяви.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 104 та 106 ЦПК
України , –

Прошу:
1. Мою заяву задовольнити повністю.
2. Постановити ухвалу про скасування судового наказу від

21.10.2007 року в справі № 2нH234/07.
Додатки:
1) Копія акту опису й арешту майна від 17.09.2008 року.
2) Копії постанов про відкриття виконавчого провадження від

25.01.2008 року та про розшук майна боржника від 28.07.2008 року.
3) Копія заяви про надання копії судового наказу від 19.09.2008

року.
4) Копія судового наказу від 21.10.2007 року.
5) Копії витягів із паспорту боржника.
6) Копії квитанцій про оплату кредиту.

27 вересня 2008 року Н.В. Токар
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Додаток 14.

До Рівненського міського суду Рівненської області
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Заявник: Примак Євгенія Марківна,
яка проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Корольова, буд. 2, кв. 25

Заінтересована особа: Комунальне підприємство
„Рівненське міське бюро технічної інвентаризації”
33000, м. Рівне, вул. Шевченка, 45

Заява
Про встановлення факту належності
правовстановлюючих документів

01 червня 1994 року я та мій син, Примак Андрій Іванович,
отримали у приватну спільну сумісну власність квартиру № 25 в
будинку № 2 по вул. Корольова в місті Рівне. Про що свідчить
свідоцтво про право власності на житло від 01 червня 1994 року
посвідчене Фондом державноHкомунального майна міської Ради
народних депутатів та відмітка в паспорті проте, що право на
безоплатну приватизацію житла мною використано в обсязі 24,7
кв.м. Крім того, в Рівненському міському бюро технічної
інвентаризації 28 травня 1994 року на дану квартиру мені було
оформлено технічний паспорт та відповідно видано будинкову
книгу /копії яких додаються, а оригінали будуть надані суду для
огляду в судовому засіданні/. Так, наведені свідоцтво про право
власності на житло від 01 червня 1994 року, технічний паспорт та
будинкова книга були оформлені на ім’я Примак Євгенії Марковни

Проте, 20 квітня 1996 року Рівненське МУ УМВС України в
Рівненській області видало мені новий паспорт, де вказано
прізвище, ім’я та по батькові – Примак Євгенія Марковна. Таким
чином, по батькові з 20 квітня 1996 року я стала не Марківна, а
Марківна.

Наведені неточності мого ім’я призвели до того, що я на
сьогодні не в змозі належним чином розпоряджатися своєю
власністю. Оскільки, документи на житло /мою власність/ були
видані із явною помилкою.

Про те, що свідоцтво про право власності на житло від 01
червня 1994 року посвідчене Фондом державноHкомунального
майна міської Ради народних депутатів, технічний паспорт на
квартиру № 2 в будинку № 25 по вул. Корольова в місті Рівне та
будинкова книга видані на ім’я Примак Євгенії Марківни належать
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саме мені, свідчать моє свідоцтво про народження та відмітка в
моєму паспорті проте, що право на безоплатну приватизацію
житла мною використано в обсязі 24,7 кв.м. Додатково зазначене
буде підтверджено в судовому засіданні свідком – Примаком
Андрієм Івановичем.

Враховуючи те, що негайне виконання рішення не може
викликати таких змін у майні, після яких повернути його до
попереднього стану, в разі скасування рішення, буде неможливим
або дуже утрудненим, вважаю, що суд може допустити рішення
до негайного виконання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 256 – 259
ЦПК України, –

Прошу:
1. Мою заяву задовольнити повністю.
2. Встановити факт належності Примак Євгенії Марківні

свідоцтва про право власності на житло, а саме квартиру № 25 в
будинку № 2 по вул. Корольова в місті Рівне, виданого 01 червня
1994 року на ім’я Примак Євгенії Марковни та Примака Андрія
Івановича.

3. Встановити факт належності Примак Євгенії Марківні
паспорту на квартиру № 25 в будинку № 2 по вул. Корольова в
місті Рівне, виданого 01 червня 1994 року на ім’я Примак Євгенії
Марковни.

4. Встановити факт належності Примак Євгенії Марківні
будинкової книги на квартиру № 25 в будинку № 2 по вул.
Корольова в місті Рівне, виданої на ім’я Примак Євгенії Марковни.

5. Допустити рішення до негайного виконання.
6. Викликати в судове засідання свідка:
H Примака Андрія Івановича, який проживає за адресою в місті

Рівне по вул. Корольова, 2, кв. 25.

Додатки:
1) Копія заяви.
2) Копії витягів із будинкової книги.
3) Копія технічного паспорту.
4) Копія свідоцтва про право власності на житло від 01 червня

1994 року.
5) Копії витягів із паспорту.
6) Копія свідоцтва про народження.
7) Квитанції про сплату судового збору та витрат на ІТЗ.

18 травня 2008 року Є.М.Примак
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Додаток 15.
До Апеляційного суду Рівненської області
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1
Савчук Вікторії Валентинівни, яка проживає за
адресою: 34500, Рівненська обл.,
м. Сарни,вул. Гагаріна, буд. 53, кв. 1
По справі за позовом Ковальчук Т.І. до Савчук В.В.
про визнання недійсним договору купівліHпродажу
будинку № 3 по вул. Тихій у м. Сарни

Заява
про апеляційне оскарження

16 квітня 2008 року Сарненський районний суд Рівненської
області задовольнив позов Ковальчук Тетяни Іванівни до мене про
визнання недійсним договору купівліHпродажу будинку №3 по вул.
Тихій у м. Сарни.

Заявляю, що вважаю зазначене рішення незаконним і маю
намір його оскаржити в апеляційному порядку.

Додаток: Копія заяви про апеляційне оскарження.

19 квітня 2008 року В.В. Савчук

Додаток 16.

До Апеляційного суду Рівненської області
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Через: Рівненський міський суд Рівненської області
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Апелянт: Буряк Ольга Михайлівна, яка проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Князя Романа, буд. 8, кв. 41
Закрите акціонерне товариство
„Рівненський будівничий комбінат”
33000, м. Рівне, вул. Будівельників, 12
На рішення Рівненського міського суду Рівненської
області від 11 січня 2007 року в справі № 2 – 3111/
07 за позовом Буряк О.М. до ЗАТ „Рівненський
будівничий комбінат” про зобов’язання внести
зміни в трудову книжку щодо назви професії, про
відшкодування моральної шкоди
Заява про апеляційне оскарження Рішення
Рівненського міського суду Рівненської області від
11.01.2007 року подавалася 15.01.2007 року
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Апеляційна скарга
11 січня 2007 року Рівненський міський суд Рівненської області

в справі № 2 – 3111/07 за позовом Буряк Ольги Михайлівни до
ЗАТ „Рівненський будівничий комбінат” про зобов’язання внести
зміни в трудову книжку щодо назви професії, про відшкодування
моральної шкоди виніс рішення, яким в задоволені позовних
вимог відмовив повністю.

Однак, я вважаю, наведене рішення Рівненського міського
суду Рівненської області винесеним із порушенням норм
матеріального та процесуального права.

Суд першої інстанції обґрунтовує своє рішення тим, що мною,
як позивачем, документів, які б підтверджували ту обставину, що
я виконувала іншу роботу, ніж це зазначено у моїй трудовій книжці,
а саме маляра будівельного, суду не надано. При цьому, суд,
вважає, що досліджені судом у судовому засіданні докази не
дають підстав зробити достовірний висновок, що я, як позивач
виконувала, у відповідача роботу саме маляра будівельного і
записи в трудовій книжці не відповідають фактично виконуваній
мною роботі.

Крім того, як вбачається із оскаржуваного рішення допитаний
в судовому засіданні представник Головного управління праці та
соціального захисту населення, головний державний експерт
умов праці Ольховик І.І. пояснила, що при заповнені моєї трудової
книжки Відповідачем допущені помилки з приводу внесення
правильності назви посади. Однак, саме вході перевірки, яку
проводила наведений спеціаліст встановлено, що на
підприємстві „Рівненський домобудівний комбінат” архівні
документи не збереглися тому підстав для внесення змін до моєї
трудової книжки немає.

Проте, з наведеними висновками суду погодитися не можна.
Оскільки, звернувшись до Рівненської обласної прокуратури я
отримала копію припису № 2 від 12.06.2006 року Державної
експертизи умов праці, яким зобов’язано мого колишнього
роботодавця внести в мою трудову книжку відповідно до
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
правильну назві моєї професії – маляр будівельний. При цьому,
даний припис винесено за результатами перевірки проведеної
прокуратурою із залученням територіальної державної інспекції
праці в Рівненській області та Головного управління праці та
соціального захисту населення Рівненської ОДА. Слід зауважити,
що зокрема саме Ольховик І.І. допитана в суді як спеціаліст,
проводила відповідну перевірку Відповідача. Тобто,
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документально, Ольховик оформила порушення трудового
законодавства моїм роботодавцем, але чомусь свій припис
відмовилася підтримувати в суді. За таких обставин зазначений
припис на сьогодні лишається невиконаним та неоскарженим.

Саме припис № 2 від 12.06.2006 року Державної експертизи
умов праці є суттєвим доказом того, що я виконувала роботу
маляра будівельного. Оскільки, для того, щоб прийняти такий
висновок відповідні спеціалісти проводили перевірку наявної
документації мого роботодавця і вбачали за необхідне зобов’язати
останнього виправити виявлені порушення. Судом першої інстанції
взагалі проігноровано зазначений документ, не надано йому
належної правової оцінки під час прийняття рішення по суті.

Доказами того, що я виконувала роботу маляра будівельного
є й записи у моїй трудовій книжці. При цьому, за час роботи на
домобудівельному комбінаті мені було присвоєно 4, 3, 4 розряди
маляраHштукатура, маляра, маляра будівельника відповідно до
наказів № 94 від 29.04.1983р., № 113Hк від 13.10.1987 р., № 43
від 19.02.1995 р. /в трудовій книжці зазначено маляр/. Оскільки,
згідно моєї трудової книжки вбачається, що підвищення розряду
проходило по роботі маляра, то і працювала я саме маляром
будівельним.

Відповідно до ст. 48 КЗпП України трудова книжка є основним
документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки
ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві.  До
трудової книжки заносяться, зокрема, відомості про роботу.
Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом
Міністрів України.

Пунктом 4 Постанови „Про трудові книжки працівників” № 301
від 27 квітня 1993 року Кабінету Міністрів України передбачено,
що відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і
видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства.

Підпунктом 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої спільним наказом № 110 від
17 серпня 1993 року Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України та Міністерства соціального захисту населення
України /надалі – Інструкція/ встановлено, що у графі 3 /трудової
книжки/ пишеться: „Прийнятий або призначений до такогоHто
цеху, відділу, підрозділу, на дільницю виробництво” із
зазначенням його конкретного найменування, а також роботи,
професії або посади і присвоєного розряду. Записи про
найменування роботи. професії або посади на яку прийнятий
працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно
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до найменування професій і посад, зазначених у „Класифікаторі
професій”.

Пунктом 2.6. Інструкції встановлено, що у разі виявлення
неправильного або неточного запису відомостей про роботу...,
виправлення виконується власником або уповноваженим ним
органом, де зроблено було відповідний запис.

Пунктом 2.8. Інструкції передбачено, якщо підприємство, яке
зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване,
відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується
печаткою.

Враховуючи наведене, суд повинен був зобов’язати
Відповідача внести зміни до моєї трудової книжки щодо назви
професії та зобов’язати відшкодувати завдану мені моральну
шкоду порушенням моїх трудових прав.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 48, 237H1 КЗпП
України; ст. 23 ЦК України; Постановою „Про трудові книжки
працівників” № 301 від 27 квітня 1993 року Кабінету Міністрів
України; Інструкцією про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним наказом № 110 від 17 серпня
1993 року Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України та Міністерства соціального захисту населення України
та ст.ст. 118 – 120 ЦПК України, ст.ст. 291, 292, 294 – 297 та 307
ЦПК України, –

Прошу:
1. Мою апеляційну скаргу з а д о в о л ь н и т и повністю.
2. С к а с у в а т и рішення Рівненського міського суду

Рівненської області від 11 січня 2007 року в справі № 2 – 3111/07
за позовом Буряк Ольги Михайлівни до ЗАТ „Рівненський
будівничий комбінат” про зобов’язання внести зміни в трудову
книжку щодо назви професії, про відшкодування моральної
шкоди.

3. У х в а л и т и нове рішення в справі № 2 – 3111/07 за позовом
Буряк Ольги Михайлівни до ЗАТ „Рівненський будівничий
комбінат” про зобов’язання внести зміни в трудову книжку щодо
назви професії, про відшкодування моральної шкоди, яким
позовні вимоги задовольнити повністю.

Додатки:
1) Копія рішення Рівненського міського суду Рівненської

області від 11.01.2007 року.
2) Копія заяви про апеляційне оскарження від 15.01.2007 року.
3) Квитанції про сплату судового збору та витрат на ІТЗ.

20 січня 2007 року О.М. Буряк
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Додаток 17.

До Верховного Суду України
01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4

Скаржник: Потапчук Борис Васильович,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Набережна, буд. 14, кв. 144
Потапчук Ірина Миколаївна,
яка проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Набережна, буд. 14, кв. 144
На рішення Рівненського міського суду Рівненської
області від 11 квітня 2008 року та рішення
апеляційного суду Рівненської області від 23
червня 2008 року в цивільній справі № 2H215/08 за
позовом Потапчук І.М. до Потапчука Б.В. про
стягнення грошової компенсації за частку у
спільній сумісній власності подружжя

Касаційна скарга
11 квітня 2008 року Рівненський міський суд Рівненської

області за результатами розгляду цивільної справи № 2H215/08
за позовом Потапчук І.М. до Потапчука Б.В. про стягнення
грошової компенсації за частку у спільній сумісній власності
подружжя виніс рішення яким наведений позов задовольнив
частково, стягнув із мене, Потапчука Б.В., на користь Потапчук
І.М. грошову компенсацію за частку у спільній сумісній власності
подружжя в сумі 10590 грн. 00 коп. і судові витрати по оплаті
судового збору та інформаційноHтехнічного забезпечення
розгляду цивільної справи в сумі 81 грн. 00 коп., а всього 10671
грн. 00 коп.

Не погодившись із наведеним рішенням суду першої інстанції,
я та Потапчук І.М. подали на нього апеляційні скарги. Як результат,
23 червня 2008 року апеляційний суд Рівненської області виніс
нове рішення, яким апеляційні скарги Потапчук І.М. та Потапчук
Б.В. задовольнив частково. Рішення Рівненського міського суду
Рівненської області від 11 квітня 2008 року в частині стягнення на
користь Потапчук І.М. з Потапчука Б.В. про стягнення вартості Ѕ
частини земельної ділянки в сумі 1590 – скасовано. В позові
Потапчук І.М. до Потапчука Б.В. про стягнення вартості Ѕ частини
земельної ділянки відмовлено, в решті рішення залишено без
змін.

Однак, я вважаю, рішення Рівненського міського суду
Рівненської області від 11 квітня 2008 року в цивільній справі №
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2H215/08 за позовом Потапчук І.М. до Потапчука Б.В. про
стягнення грошової компенсації за частку у спільній сумісній
власності подружжя таким, що винесене із порушенням норм
матеріального та процесуального права. Крім того, аналогічно
вважаю, таким, що винесені із порушенням норм матеріального
та процесуального права рішення апеляційного суду Рівненської
області від 23 червня 2008 року в частині залишення рішення
Рівненського міського суду від 11 квітня 2008 року без змін, що
стосується стягнення з мене на користь Потапчук І.М. саме
грошової компенсації за частку легкового автомобіля.

Так, судами першої та другої інстанції під час прийняття рішень
не враховано та не надано оцінку наступному. Автомобіль ВАЗ
2107 був придбаний саме за кошти, які належали мені до шлюбу.
Наведене підтверджено в судовому засіданні свідками Луцем
М.М., який показав, що за мотоцикл КH750 з коляскою і
запчастинами до нього /двигун, коробка передач, крила та ін./
розрахувався зо мною дошками столярної якості в кількості 10
куб.м., а також свідченнями свідка – Коваля І.І., який вказав, що
за відчуження на мою користь автомобіля ЗАЗ 1102 „Таврія”
отримав від мене наведені столярні дошки.

Слід зауважити, що мотоцикл КH750 не експлуатувався,
оскільки я є ліквідатором аварії на ЧАЕС 1Hї категорії і у мене
незадовільний стан здоров’я. Вказаний мотоцикл, перебував у
с. Дядьковичі, дома у моєї сестри. При цьому ремонту, даний
транспортний засіб не потребував.

Автомобіль „Таврія” 1993 року випуску отриманий мною від
Коваля І.І., також був в належному стані, що підтверджено в
судовому засіданні свідком Німчуком О.В.

Проте, що мені колись належали мотоцикл К – 750 та легковий
автомобіль „Таврія” позивачці – Потапчук І.М. взагалі нічого не
було відомо. Наведене підтверджує те, що в її позовній заяві
наведений транспорт не згадується.

Згодом, як встановлено було в судових засіданнях, я продав
свій автомобіль „Таврія” за 7350 грн. і 15.05.1998 року придбав
автомобіль ВАЗ 2108, 1988 випуску № 294 – 55 РВ доставлений
мені з Франції за 6125 грн.. Власними силами я привів вказаний
автомобіль до належного стану і продавши його 03.09.2004 року
за 25 000 грн. і купив 09.09.2004 року ВАЗ – 2107 № 32H30 АА.
Однак, згодом останній я змушений був продати 13.03.2007 року
за 18 000 грн., оскільки взнаки знову далося моє погане здоров’я
та необхідно було розрахуватися за встановлення опалення у
квартирі. Як результат – 8000 грн. витрачено на лікування у
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академії медичних наук України, інститут трансплантології м. Київ
та Рівненському обласному спеціалізованому диспансері м.
Рівне; 4080 грн. – витрачено на встановлення водяного опалення
у квартирі; 1800 грн. – витрачено на придбання сину нового
холодильника, а 4200 грн. – на сімейні витрати.

Відповідно до ст. 24 КпШС /який діяв на момент придбання
мною автомобілів/ та ст. 57 СК України майно придбане одним із
подружжя за кошти належні йому до шлюбу є його особистою
приватною власністю. Як результат, воно не може бути об’єктом
поділу між подружжям.

Тому, судами першої та апеляційної інстанцій не надано
належної оцінки, поверхово проаналізовано надані мною докази,
безпідставно не прийнято до уваги покази свідків та передчасно
прийнято рішення не на мою користь.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.324 – 328 та 336 ЦПК
України, –

Прошу:
1. Мою касаційну скаргу задовольнити повністю.
2. Ухвалити нове рішення яким рішення Рівненського міського

суду Рівненської області від 11 квітня 2008 року скасувати
повністю та рішення апеляційного суду Рівненської області від 23
червня 2008 року – скасувати повністю,  у позові Потапчук Ірині
Миколаївні до Потапчука Бориса Васильовича про стягнення
грошової компенсації за частку у спільній сумісній власності
подружжя відмовити повністю.

3. Звільнити мене від сплати судового збору, як ліквідатора
аварії на ЧАЕС /документи, що підтверджують наявність
відповідної пільги додається/.

Додатки:
1) Копія касаційної скарги.
2) Копія рішення Рівненського міського суду Рівненської

області від 11.04.2008 року.
3) Копія рішення апеляційного суду Рівненської області від 23

червня 2008 року.
4) Копія посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС.
5) Квитанція про сплату витрат на інформаційноHтехнічне

забезпечення розгляду цивільної справи в суді.

26 червня 2008 року Б.В. Потапчук
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Зразки документів, які подаються в порядку норм
КАС України
Додаток 18.

До Рівненського окружного адміністративного суду
33000, м. Рівне, вул. 16 Липня, 87

Позивач: Козак Микола Миколайович,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Тиха, буд. 2, кв. 243

Відповідач: Начальник Рівненського районного відділу
земельних ресурсів Рівненської
райдержадміністрації
33000, м. Рівне, вул. Петра Могили, 22б

Адміністративний позов
Про визнання бездіяльності суб’єкта владних

повноважень – протиправною,
про зобов’язання суб’єкта владних повноважень

вчинити дії

Рішенням Білокриницької сільської ради Рівненського району
від 25 жовтня 2005 року № 111 „Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
приватну власність для будівництва житлового будинку та
господарських споруд” мені надано дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для будівництва жилого будинку та господарських
споруд за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення на погодженій земельній ділянці № 12 в межах с.
Біла Криниця Рівненського району Рівненської області. При
цьому, наведеним рішенням органу місцевого самоврядування
мене зобов’язано розробити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у приватну власність та технічну
документації із землеустрою щодо складання державного акту
на право власності на земельну ділянку за власні кошти в
проектній організації, що має відповідну ліцензію.

Як результат, я звернувся до приватного підприємства фірми
„Експерт”, яка виконала для мене зазначені проекти
землеустрою. Рішенням Білокриницької сільської ради
Рівненського району від 26 жовтня 2006 року № 51 „Про передачу
земельної ділянки гр. Козаку М.М. у власність” затверджено
вказані проекти та зобов’язано видати мені державний акт на
право власності на земельну ділянку. Приватним підприємством
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фірмою „Експерт” на виконання наведеного рішення органу
місцевого самоврядування заповнено Державний акт на право
власності на земельну ділянку відповідно до Інструкції „Про
порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних
актів на право приватної власності на землю, право колективної
власності на землю, право власності на землю і право постійного
користування землею, договорів на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди) та
договорів оренди землі” затвердженої наказом Державного
Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.99 № 43 та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 червня 1999 р.
за № 354/3647 (надалі по тексту – Інструкція).

Згідно п.п. 2.14 Інструкції Державний акт на право власності
на земельну ділянку або на право постійного користування
земельною ділянкою складається у двох примірниках,
підписується органом, який прийняв рішення про передачу /
надання/ земельної ділянки у власність /постійне користування/
, та відповідним державним органом земельних ресурсів. На
даний момент Державний акт підписано головою Білокриницької
сільської ради Рівненського району. Проте, начальник
Рівненського районного відділу земельних ресурсів
відмовляється підписати вказаний акт, мотивуючи це тим, що
згідно з рішення сесії Рівненської районної ради від 05.03.2007
року № 44 йому, як начальнику районного відділу земельних
ресурсів, рекомендовано утримуватися від підпису проектів
відведення земельних ділянок, технічної документації та
державних актів на право власності на землю громадянам по
нових масивах на території Білокриницької сільської ради
Рівненського району. Про наведене моє звернення свідчить запис
у Журналі особистого прийому громадян від 01 серпня 2007 року,
а проте, що йому направлялися на підпис відповідні акти на землю
– накладні, які додаються до цього адміністративного позову.

Однак я вважаю, що на сьогодні зазначена бездіяльність
начальника районного відділу земельних ресурсів є
протиправною і суперечить статті 47 Конституції України, в якій
передбачено, що кожен має право на житло, а держава створює
умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати
житло. Статтями 125 та 126 Земельного кодексу України
встановлено, що право власності та право постійного
користування на земельну ділянку виникає після одержання її
власником або користувачем документа, що посвідчує право
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власності чи право постійного користування земельною
ділянкою, та його державної реєстрації. Приступати до
використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі
(на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї,
та державної реєстрації забороняється. Право власності на
земельну ділянку і право постійного користування земельною
ділянкою посвідчується відповідними Державними актами.
Статтею 40 Земельного кодексу України передбачено, що
громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або
органів місцевого самоврядування можуть передаватися
безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм,
визначених Земельним кодексом України. Рішення ж
Білокриницької сільської ради щодо видачі мені Державного акту
на землю прийняте ще у жовтні 2006 року.

Крім того, ч. 2 ст. 14 Конституції України встановлено, що право
власності на землю гарантується. Статтею 121 ЗК України
передбачено норми безоплатної передачі земельних ділянок
громадянам, які ще не скористалися правом безоплатного
отримання земельних ділянок у власність.

При цьому, мною на сьогодні підготовлено всю необхідну
документацію, отримано всі необхідні дозволи, зокрема й в тому
ж Рівненському районному відділі земельних ресурсів, для
оформлення права власності на земельну ділянку. Залишилася
формальність – підписати Державний акт на право власності на
земельну ділянку серії ЯБ № 612231 виданий мені – Козаку Миколі
Миколайовичу.

Посилання суб’єкта владних повноважень на рішення
районної ради, вважаю не аргументованим з тієї причини, що поH
перше термін, до якого рекомендовано йому не підписувати
проекти відведення земельних ділянок, технічну документацію та
Державні актів на право власності на землю громадянам по нових
масивах на території Білокриницької сільської ради закінчився, а
поHдруге на дане рішення Рівненської районної ради прокурором
Рівненського району винесено протест від 18.02.2007 року №
132H07.

Відповідно до ст. 55 Конституції України Кожному гарантується
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових
і службових осіб.

Частиною 3 ст. 17 КАС України передбачено, що справи щодо
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оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб
місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються
місцевим загальним судом як адміністративним судом або
окружним адміністративним судом за вибором позивача.

Пунктом другим частини третьої ст. 105 КАС України
передбачено, що адміністративний позов може містити, зокрема,
вимоги про зобов’язання відповідача – суб’єкта владних
повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 104 – 106 КАС
України, –

Прошу:
1. Мій адміністративний позов задовольнити.
2. Визнати бездіяльність начальника Рівненського районного

відділу земельних ресурсів, що полягає у не підписанні
Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ
№ 612231 виданого Козаку Миколі Миколайовичу –
протиправною.

3. Зобов’язати начальника Рівненського районного відділу
земельних ресурсів підписати Державний акт на право власності
на земельну ділянку серії ЯБ № 612231 виданий мені – Козаку
Миколі Миколайовичу.

4. Звільнити мене від сплати державного мита як особу, яка
має ІІ групу інвалідності та особу, що має статус учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 1Hї категорії.

Додатки:
1) Копія адміністративного позову.
2) Копії Державного акту на право власності на земельну

ділянку серії ЯБ № 612231 виданий мені – Козаку Миколі
Миколайовичу.

3) Копії витягів із технічної документації.
4) Копії витягів із проектного землеустрою.
5) Копія накладної № 124 від 27.07.2006 року.
6) Копія накладної № 1445 від 19.11.2006 року.
7) Копія листа за № 155 від 12.08.2007 року.
8) Квитанція про сплату судового збору.

14 вересня 2008 року М.М. Козак
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Додаток 19.

До Львівського апеляційного адміністративного суду
79005, м. Львів, вул. Саксаганського, 13
Через: Рівненський окружний адміністративний суд
33000, м. Рівне, вул. 16 Липня, 87

Апелянт: приватний підприємець Рудь Анатолій Іванович,
33000, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, буд. 3, кв. 254
Заступник прокурора міста Рівне
33000, м. Рівне, вул. Гарна, 29Головна державна
інспекція на автомобільному транспорті
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14
На постанову Рівненського окружного
адміністративного суду від 15.08.2008 року в справі
2HаH8788/08 за адміністративним позовом заступника
прокурора м. Рівне в інтересах держави,
уповноваженим органом якої виступає Головна
державна інспекція на автомобільному транспорті до
приватного підприємця Рудя А.І. про стягнення
штрафу в розмірі 1700 гривень

Заява
про поновлення строку на апеляційне оскарження

Рівненський окружний адміністративний суд 15.08.2008 року
в справі 2HаH8788/08 за адміністративним позовом заступника
прокурора м. Рівне в інтересах держави, уповноваженим органом
якої виступає Головна державна інспекція на автомобільному
транспорті до приватного підприємця Рудя А.І. про стягнення
штрафу за порушення вимог чинного законодавства України про
автомобільний транспорт в розмірі 1700 гривень виніс постанову
якою задовольнив позовні вимоги, а саме – стягнув з мене на
користь держави 1700 грн.

Вважаю, що строк апеляційного оскарження мною пропущено
з поважних причин і він підлягає поновлення з наступних підстав.
Оскільки, як вбачається із документів, які додаються до цієї заяви,
а саме конверту який датований 10.09.2008 року, мені копію
постанови суду по справі було надіслано саме у вказану дату. При
цьому із тексту постанови суду вбачається, що я, як відповідач
заперечень на адміністративний позов не подав, у судове
засідання не з’явився, про день, час та місце судового розгляду
повідомлявся належним чином. Конверт, надісланий на адресу
відповідача повернувся суду по закінченню терміну зберігання.
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Тобто, суд першої інстанції сам визнає у своєму рішенні, що я не
був присутній в судовому засіданні, бо листоноша не передав мені
лист із повісткою та іншими документами надісланими мені
судом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС України суд відкладає
розгляд справи в разі – неприбуття в судове засідання
відповідача, який не є суб’єктом владних повноважень, належним
чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду,
якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його
відсутності. Такої заяви ні мною ні моїм представником подано
суду не було. Відповідно суд зобов’язаний був відкласти судовий
розгляд, а не розглянути справу за моєї відсутності та прийняти
рішення по суті.

Тобто, підставами для поновлення строку на апеляційне
оскарження, вважаю те, що про розгляд справи мені стало відомо
лише після отримання із суду копії постанови від 15 серпня 2008
року. І саме з даного документу мені стало відомо, що в суді
розглядалася справа 2HаH8788/08 за адміністративним позовом
заступника прокурора м. Рівне в інтересах держави,
уповноваженим органом якої виступає Головна державна
інспекція на автомобільному транспорті до приватного
підприємця Рудя А.І. про стягнення штрафу за порушення вимог
чинного законодавства України про автомобільний транспорт в
розмірі 1700 гривень

Відповідно до ч. 6 ст. 186 КАС України суд апеляційної інстанції
може поновити строк на апеляційне оскарження, якщо за заявою
особи знайде підстави для його поновлення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 49, 184 та 186 КАС
України, –

Прошу:
1. Мою заяву задовольнити повністю.
2. Постановити ухвалу про поновлення мені строку на

апеляційне оскарження постанови Рівненського окружного
адміністративного суду від 15.08.2008 року в справі 2HаH8788/08
за адміністративним позовом заступника прокурора м. Рівне в
інтересах держави, уповноваженим органом якої виступає
Головна державна інспекція на автомобільному транспорті до
приватного підприємця Рудя Анатолія Івановича про стягнення
штрафу за порушення вимог чинного законодавства України про
автомобільний транспорт в розмірі 1700 гривень.

3. Мою апеляційну скаргу, яка подана одночасно із цією заявою
прийняти до розгляду.
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4. Справу розглядати за моєї відсутності.
5. Про винесення рішення за результатами розгляду цієї заяви

повідомити мене належним чином.

Додатки:
1) Копія заяви про поновлення строку апеляційного

оскарження.
2) Копія конверту яким було надіслано оскаржувану постанову

суду.
3) Копія постанови суду від 15.08.2008 року.

12 вересня 2008 року А.І. Рудь

Додаток 20.

До Львівського апеляційного адміністративного суду
79005, м. Львів, вул. Саксаганського, 13
Через: Рівненський міський суд Рівненської області
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Апелянт: Павлюк Микола Костянтинович, який проживає за
адресою: 33000, м. Рівне. вул.Замкова, буд. 33, кв. 71
Головне управління МНС України в Рівненській області
33028, м.Рівне, вул.Гетьмана Полуботка, 37
На постанову Рівненського міського суду Рівненської
області від 24 березня 2008 року в справі 2HаH43/08 за
адміністративним позовом Павлюка М.К. до Головного
управління МНС України в Рівненській області про
стягнення заборгованості по матеріальній допомозі та
щомісячних доплат до заробітної плати
Заява про апеляційне оскарження постанови
Рівненського міського суду Рівненської області
від 24 березня 2008 року подавалася 27.03.2008 року

Апеляційна скарга

24 березня 2008 року Рівненський міський суду Рівненської
області за результатами розгляду справи 2HаH43/08 за
адміністративним позовом Павлюка М.К. до Головного управління
МНС України в Рівненській області про стягнення заборгованості
по матеріальній допомозі та щомісячних доплат до заробітної
плати, виніс постанову якою в задоволені позовних вимог
відмовив повністю.
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Однак, я вважаю, постанову Рівненського міського суду
Рівненської області від 24 березня 2008 року прийнятою із
порушенням норм матеріального та процесуального права.

Суд приймаючи рішення по справі не звернув увагу на те, що
Відповідач заперечував позовні вимоги. Відповідно до ч. 2 ст. 71
КАС України в адміністративних справах про протиправність
рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень
обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи
бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує
проти адміністративного позову. Однак, в супереч вказаній
правовій нормі Відповідач заперечуючи проти мого позову не
надав суду жодного належного доказу, який спростовував би мої
позовні вимоги.

Суд приймаючи рішення по суті, прийняв до уваги акти про
виділення на знищення документальних матеріалів, зокрема
бухгалтерських матеріалів по виплаті матеріальної допомоги за
1997H2001 роки. При цьому не врахував довідки, яка була надана
Відповідачем відповідно до якої він визнав переді мною борг на
суму 1535 грн. За наведених обставин, суд не надав належної
правової оцінки вказаному документу про наявність
заборгованості.

Крім того, суд проігнорував мою заяву на ім’я начальника ГУ
МНС в Рівненській області з якою я звернувся 20 березня 2005
року проте, щоб мені було виплачено заборговані кошти.

Як результат, суд передчасно зробив висновок про відсутність
у мене доказів про наявність заборгованості.

Слід зауважити, що суд безпідставно посилається в своєму
рішенні на пропущення мною строків звернення до суду. Оскільки,
відповідно до ч. 1 ст. 100 КАС України пропущення строку
звернення до адміністративного суду є підставою для відмови у
задоволені позову за умови, якщо на цьому наполягає одна із
сторін. Як вбачається із спірного рішення суду, Відповідач на
цьому не наполягав, тому твердження суду про пропущення
строків звернення до суду і обґрунтування на цих підставах
постанови є безпідставним.

Крім того, відповідно до чинного законодавства про працю /
З.У. „Про оплату праці”/, спірна грошову сума відносить до
заробітної плати, а відповідно до ст. 233 КЗпП України у разі
порушення законодавства про оплату праці працівник має право
звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому
заробітної плати без обмеження будьHяким строком.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 49, 99, 184 – 187, 198
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КАС України, –
Прошу:
1. Апеляційну скаргу задовольнити повністю.
2. Постанову Рівненського міського суду Рівненської області

від 24 березня 2008 року – с  к  а  с  у  в  а  т  и   та прийняти нову
постанову, якою мої позовні вимоги до Головного управління МНС
України в Рівненській області про стягнення заборгованості по
матеріальній допомозі задовольнити повністю.

3. Повідомити мене про час та місце розгляду справи.

Додатки:
1) Копія заяви про апеляційне оскарження від 27.03.2008 року.
2) Копія апеляційної скарги.
3) Квитанція про надіслання копії апеляційної скарги

безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
4) Квитанція про сплату судового збору.

02 квітня 2008 року М.К. Павлюк

Додаток 21.

До Вищого адміністративного суду України
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 5

Скаржник: приватний підприємець Селіванов Іван Іванович,
33000, м. Рівне, вул. Грабник, буд. 17, кв. 2
Рівненська обласна державна адміністрація
33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1
На постанову Господарського суду Рівненської
області від 10 липня 2007 року та ухвалу
Львівського апеляційного адміністративного суду
від 14 вересня 2007 року в справі № 32/133 за
адміністративним позовом підприємця
Селіванова І.І. до Рівненської обласної державної
адміністрації про визнання розпорядження та
додатку до розпорядження нечинними

Касаційна скарга
10 липня 2007 року Господарський суд Рівненської області за

результатами розгляду справи № 32/133 за адміністративним
позовом підприємця Селіванова І.І. до Рівненської обласної
державної адміністрації про визнання розпорядження та додатку
до розпорядження нечинними, виніс постанову якою в задоволені
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позовних вимог відмовив повністю.
14 вересня 2007 року Львівський апеляційний

адміністративний суд за результатами розгляду моєї апеляційної
скарги на постанову господарського суду Рівненської області від
10 липня 2007 року виніс ухвалу, якою мою апеляційну скаргу
залишив без задоволення, а постанову господарського суду
Рівненської області від 10 липня 2007 року без змін.

Однак я, вважаю, що постанова Господарського суду
Рівненської області від 10 липня 2007 року та ухвала Львівського
апеляційного адміністративного суду від 14 вересня 2007 року
винесені із порушенням норм матеріального та процесуального
права.

Як вбачається із матеріалів справи та постанови
господарського суду Рівненської області від 10 липня 2007 року,
що під час розгляду справи в суді першої інстанції мною
заявлялося усне клопотання /про що занесено запис до
протоколу судового засідання/ про зміну предмету позову –
позовна вимога сформульована наступним чином – визнати
нечинними в частині спірне розпорядження та додаток до нього
тільки в частині включення до складу обласного конкурсного
комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом загального користування Дмитрієва
Володимира Матвійовича – директора ДП „Рівненський
регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”
та Ніколаєва Степана Карповича – радника ОДА на громадських
засадах.

Як суд першої, так і другої інстанції при прийнятті рішень від
10 липня 2007 року та 14 вересня 2007 року не звернули увагу на
те, що в додатку до розпорядження голови ОДА від 27 березня
2007 року № 137 „Про обласний комітет з проведення конкурсів
на перевезення пасажирів автомобільним транспортом
загального користування” безпідставно включено Дмітрієва В.М.
– директора ДП „Рівненський регіональний центр стандартизації,
метрології.

При цьому, своїй постанові від 10 липня 2007 року суд першої
інстанції зазначає, що Дмітрієв В.М. включений до складу
конкурсного комітету як представник органу виконавчої влади
згідно із законодавчим актом – декретом КМУ від 08.04.1993 року
№ 30H93, тобто як головний державний інспектор Рівненської
області з державного нагляду за якістю продукції, додержання
стандартів, норм і правил та державного метрологічного нагляду,
а не як директор державного підприємства.
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Однак, як вбачається безпосередньо із спірного додатку до
розпорядження голови Рівненської ОДА від 27 березня 2007 року
№ 137 „Про обласний комітет з проведення конкурсів на
перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального
користування”, Дмітрієв В.М. включений до складу конкурсного
комітету саме, як директор ДП „Рівненський регіональний центр
стандартизації, метрології та сертифікації”. Наведене
безпосередньо підтверджує спірний в частині додаток до
розпорядження голови ОДА.

Тобто, додаток „Про склад обласного конкурсного комітету з
проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом загального користування” до розпорядження
голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27
березня 2007 року № 137 в частині включення до складу
обласного конкурсного комітету з проведення конкурсів на
перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального
користування Дмітрієва Володимира Матвійовича – директора
ДП „Рівненський регіональний центр стандартизації, метрології
та сертифікації” грубо суперечить ст. 44 Закону України „Про
автомобільний транспорт” і підлягає визнанню нечинним.
Оскільки, відповідно до ст. 44 вказаного Закону, для підготовки
та проведення конкурсу органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування утворюють конкурсний комітет, до
складу якого входять представники відповідних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
територіальних органів центрального органу виконавчої влади з
питань автомобільного транспорту та територіальних органів
МВС, відповідних за безпеку дорожнього руху, а також
громадських організацій. ДП „Рівненський регіональний центр
стандартизації, метрології та сертифікації” відповідно до чинного
законодавства не підпадає під категорію органів державної влади
чи органів місцевого самоврядування. Тим більше й не є
громадською організацією.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень
адміністративні суди перевіряють, чи прийняті /вчинені/ вони,
зокрема, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України. Проте, суди
першої та другої інстанції проігнорували те, що додаток
Відповідача в частині включення до конкурсного комітету
директора державного підприємства суперечить ст. 44 Закону
України „Про автомобільний транспорт”.
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Суди першої та другої інстанції не врахували зазначеного, не
надали належної правової оцінки і передчасно прийняли спірні
рішення.

Тобто, господарський суд Рівненської області та Львівський
апеляційний адміністративний суд під час розгляду даної справи
порушили норми матеріального та процесуального права, які
призвели до неправильного вирішення справи. Рахую, що
наведені порушення не можуть бути усунуті судом касаційної
інстанції, а тому спірні рішення судів першої та другої інстанції
підлягають скасуванню із направленням матеріалів справи на
новий розгляд.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 211, 212, 213, 223 та
227 КАС України, –

Прошу:
1. Мою апеляційну скаргу задовольнити.
2. Постанову Господарського суду Рівненської області від 10

липня 2007 року та ухвалу Львівського апеляційного
адміністративного суду від 14 вересня 2007 року в справі № 32/
133 за адміністративним позовом підприємця Селіванова Івана
Івановича до Рівненської обласної державної адміністрації про
визнання розпорядження та додатку до розпорядження
нечинними – скасувати.

3. Справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
4. Справу за моєю касаційною скаргою розглядати і

вирішувати за моєї участі.

Додатки:
1) Копія постанови Господарського суду Рівненської області

від 10 червня 2007 року.
2) Копія ухвали Львівського апеляційного адміністративного

суду від 14 вересня 2007 року.
3) Квитанція про сплату судового збору.
4) Копія касаційної скарги.

19 вересня 2007 року І.І. Селіванов
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